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a g e n d a
WO 04/12  AADJE PIRAATJE VIERT 
SINTERKLAASFEEST
Zoals altijd spelen de kinderen in het publiek 
een hoofdrol in de voorstellingen van Ton 
Meijer. In deze vertelvoorstelling vertelt hij 

met hun hulp een aantal verhalen. De voorstel-
ling begint met het nieuwste boek van Aadje, 
en eindigt met met Sinterklaasverhaal. Alle 
kinderen mogen als piraat komen; dat komt 
aan het eind van de voorstelling heel goed van 
pas!
15.00 uur Toegang c 7,50

ZO 08/12  LISANNE SOETERBROEK EN 
CASPAR VOS PIANO EN VIOOL 

De 24 preludes van Stephen Westra vormen 
een kleurrijk geheel. Alle majeur- en 
mineurtoonsoorten komen aan bod, en heel 
veel verschillende gemoedstoestanden. Van 
absurde uitgelatenheid tot onderkoelde 
mijmering. Van bizarre Tsjaikovski-citaten tot 
moderne reflecties op een Bach-fuga. Soms 
schurkt het aan tegen Prokofjev, dan weer 
vertoont Haydn een laatste grinnik. 
15.00 uur Toegang c 19,50 È incl. pauzedrankje

WO 11/12  LEESCAFÉ,  
LEZEN IS REIZEN DOOR DE TIJD
In het maandelijkse leescafé gaat het over 
romans en gedichten, fictie en non-fictie, dag-
bladen, magazines en glossy’s. Boek en Buro 
uit Doesburg presenteert de nieuwe literaire 
oogst. Wie kan vertellen over een boek van 
haar of zijn keuze? Steeds meer lezers weten 
de weg naar het Leescafé te vinden!
10.00 uur Toegang gratis

ZA 14/12  FAY CLAASEN & BAND, CLOSE 
TO YOU
In Close to you gaat Fay Claasen terug naar de 
muziek uit haar verleden, naar dierbare herin-
neringen van een leven vóór smartphones en 
tablets! Liedjes uit de Jaren 70; Killing Me 
Softly, One Day I’ll Fly Away, Close to You. 
Herkenbare en tijdloze muziek. Bij velen in het 
geheugen gegrift. Met haar herkenbaar timbre 
is Claasen één van de grote vrouwelijke stem-
men van de Europese jazz & crossover. 
20.00 uur Toegang 22,00 È incl. pauzedrankje

ZO 15/12  GITARISTENPODIUM,  
H∞KED ON GUITARSCAPES, 
MEINDERT BUSSINK

Bij de live gitaarcomposities, of geïmprovi-
seerde toonschilderijen, schept Meindert 
Bussink steeds een uniek gitaarlandschap. 
Bussink zat eerder in onder andere Kriterion, 
The Music Matrix en De Brakke Grond. Hij laat 
zich inspireren door gitaristen als Frank Zappa, 
Robert Fripp, Jeff Beck, Paco de Lucía, Slash, Tom 
Morello, Mark Knopfler, John Scofield, Adrian 
Belew, Steve Vai, Joe Satriani en Steve Stevens.
15.00 uur Toegang c 17,00 È incl. pauzedrankje

ZO 22/12 CHRISTMAS SINGALONG  
MET ZWAAN STAM

Onder de muzikale leiding van Zwaan Stam is 
op zondag 22 december de traditionele 
Christmas Singalong, met veel oude en ver-
trouwde, en een paar nieuwe en verrassende 
kerstliedjes. De teksten worden geprojecteerd 
op een groot beeldscherm. Mooi zingen mag, 
maar het gaat om het plezier van het samen-
zijn, het samen zingen een paar bijzondere en 
feestelijke uren.
15.00 uur Toegang c 5,00

Fay Claasen &
 Band

Trio Sw
eet Silver

Jonah Falke

De Gasthuiskerk is een half uur vóór aanvang van de voorstellingen geopend. 
Gereserveerde kaarten kunnen worden afgehaald tot 20 minuten vóór de voorstelling. 

 ZO 01/09 CULTURELE ZONDAG 12.30 u

Stadsvertelling | Open Podium

 ZO 08/09 JONAH FALKE 15.00 u

De mooiste vrouw van de 
wereld

 WO 11/09 LEESCAFÉ 10.00 u

Lezen is door de tijd reizen

 ZO 15/09 DE THUISKOMST 15.00 u 

Tapas, De Thuiskomst in 
Spanje

 ZO 22/09 GITARISTENPODIUM 15.00 u

Jason Daskalakis

 WO 25/09 PIM VAN LOMMEL 19.30 u

Lezing over bijna-dood ervaring

 ZO 06/10 CULTURELE ZONDAG 12.30 u

Stadsvertelling | Open 
Podium

 MA 07/10 JAZZCAFÉ IN DE FOYER 19.30 u

Sweet Silver Combo

 ZO 13/10 FRANCIS VAN BROEKHUIZEN 
& GREGOR BAK

15.00 u

Bij twijfel hard zingen

 DI 15/10 ALZHEIMER OOST 
GELDERLAND

19.00 u

De dementie van Jet en Harrie

 WO 16/10 LEESCAFÉ 10.00 u

Lezen is reizen door de tijd

 WO 16/10 MARIA DRIESSEN 20.00 u

over Niki de Saint Phalle

 VR 18/10 VOCAAL ENSEMBLE 
ZUTPHEN

20.00 u

Herfstlandschappen

 ZO 20/10 VROUWKJE TUINMAN 15.00 u

Dichter, schrijver, journalist 
en columnist

 ZO 03/11 CULTURELE ZONDAG 12.30 u

Stadsvertelling | Open 
Podium

 MA 04/11 JAZZCAFÉ IN DE FOYER 19.30 u

Round Midnight

 WO 06/11 KOKEN ZONDER DIPLOMA 15.00 u

Kindervoorstelling 
Peertoftheater

 ZA 09/11 UBBINK DOESBURG JAZZ 14.30 u

Diksie Krekkers

 ZA 09/11 UBBINK DOESBURG JAZZ 20.00 u

Bernard Brogue 

 ZO 10/11 UBBINK DOESBURG JAZZ 15.00 u

Footprintzz

 WO 13/11 LEESCAFÉ 10.00 u

Lezen is reizen door de tijd

 ZO 17/11 HET MARGARETHA 
CONSORT

15.00 u

Van cello’s en gamba’s

 ZO 24/11 AGNES BERGMEIJER & 
MIKE ROELOFS

15.00 u

Hoe weinig moet je huilen 
om niet te verdrinken

 ZO 01/12 CULTURELE ZONDAG 12.30 u

Stadsvertelling | Open Podium

 MA 02/12 JAZZCAFÉ IN DE FOYER 19.30 u

Blue River Jazzband

 WO 04/12 AADJE PIRAATJE 15.00 u

viert Sinterklaasfeest

 ZO 08/12 LISANNE SOETERBROEK & 
CASPAR VOS

15.00 u

Piano en viool 

 WO 11/12 LEESCAFÉ 10.00 u

Lezen is reizen door de tijd

 ZA 14/12 FAY CLAASEN & BAND 20.00 u

Close to you

 ZO 15/12 GITARISTENPODIUM 15.00 u

H∞ked on Guitarscapes, 
Meindert Bussink

 ZO 22/12 CHRISTMAS SINGALONG 15.00 u

met Zwaan Stam

GASTHUISKERK DOESBURG
Gasthuisstraat 41 | 6981 cp Doesburg
Meer informatie: 06 52646984 of
info@gasthuiskerkdoesburg.nl

PARKEREN
In de directe omgeving kunt u beperkt betaald 
parkeren. U kunt gratis parkeren op parkeer-
terreinen de Bleek en Turfhaven.

uitgebreide info en reserveren 
gasthuiskerkdoesburg.nl



ZO 01/09  CULTURELE ZONDAG, 
STADSVERTELLING EN OPEN PODIUM
Op de Doesburgse Culturele Zondag heeft 
Gasthuiskerk Doesburg van 12.30 tot 13.30 uur 
een stadsvertelling en vanaf 14.30 een Open 
Podium. De stadsvertellingen staan in het 
teken van 75 jaar Vrijheid en worden omkleed 
met muziek en poëzie. De vertellers op zondag 
1 september zijn Godelieve van der Heijden en 
Wil Verlaan.
12.30 uur Toegang gratis

ZO 08/09  JONAH FALKE,  
DE MOOISTE VROUW VAN DE WERELD

Jonah Falke werd geboren in Ulft en studeerde 
fine art painting aan ArtEZ, Enschede. Als front-
man van de band Villa Zeno maakte hij de plaat 
Self Made Woman. In 2016 verscheen zijn 
debuutroman Bontebrug. In 2019 verscheen De 
mooiste vrouw van de wereld. Falke schreef 
voor Vrij Nederland, ELLE, HP/De Tijd en VPRO’s 
Nooit meer slapen en is vaste columnist bij de 
Gelderlander en op het Lebowski Blog.
15.00 uur Toegang c 17,00 È incl. pauzedrankje

WO 11/09  LEESCAFÉ,  
LEZEN IS REIZEN DOOR DE TIJD
In het maandelijkse leescafé gaat het over 
romans en gedichten, fictie en non-fictie, dag-
bladen, magazines en glossy’s. Boek en Buro 
uit Doesburg presenteert de nieuwe literaire 
oogst. Wie kan vertellen over een boek van 
haar of zijn keuze? Steeds meer lezers weten 
de weg naar het Leescafé te vinden!
10.00 uur Toegang gratis

ZO 15/09  DE THUISKOMST, TAPAS, DE 
THUISKOMST IN SPANJE
Toen violiste Quirine van Hoek en accordeo-
niste Ellen Zijm elkaar op de middelbare school 
leerden kennen ontdekten ze dat muziek een 
grote gedeelde passie was. Hun combinatie 
van instrumenten bleek verrassend veel moge-
lijkheden te bieden en een duo was geboren. 

Hun album ‘De Thuiskomst in Spanje’, voert de 
luisteraar mee naar Iberische plaatsjes, waar 
tapasgeuren en flarden tangomuziek over het 
dorpsplein waaien.
15.00 uur Toegang c 19,50 È incl. pauzedrankje

ZO 22/09  GITARISTENPODIUM,  
JASON DASKALAKIS

De van oorspong Griekse gitarist Jason 
Daskalakis werd in 1991 geboren in Athene. 
Toen hij zes jaar oud was leerde hij de klassieke 
gitaar kennen, en de liefde voor dat instrument 
heeft hem nooit meer losgelaten. In 2012 stu-
deerde hij af aan het Nationaal Conservatorium 
van Athene met de ‘prix d ‘Excellence.’
15.00 uur Toegang c 17,00 È incl. pauzedrankje

WO 25/09  PIM VAN LOMMEL, LEZING 
OVER BIJNA-DOOD ERVARING

Regelmatig wordt aan Pim van Lommel 
gevraagd wanneer hij in de omgeving van 
Arnhem een keer een lezing geeft over zijn 
boek ‘Eindeloos Bewustzijn’. Dat boek is inmid-
dels toe aan de 24ste druk. In Nederland zijn er 
ruim 145.000 exemplaren van verkocht, en 
wereldwijd zelfs 250.000. Het boek is vertaald 
in 8 talen. Op 25 september geeft Van Lommel 
de lezing in Gasthuiskerk Doesburg.
19.30 uur Toegang c 17,00 È incl. pauzedrankje

ZO 06/10  CULTURELE ZONDAG , 
STADSVERTELLING EN OPEN PODIUM
Op de Doesburgse Culturele Zondag heeft 
Gasthuiskerk Doesburg van 12.30 tot 13.30 uur 
een stadsvertelling en vanaf 14.30 een Open 
Podium. De stadsvertellingen staan in het teken 
van 75 jaar Vrijheid en worden omkleed met 
muziek en poëzie. Vandaag wordt de vertelling 
verzorgd door het Rode Kruis, afd. Doesburg.
12.30 uur Toegang gratis

MA 07/10  JAZZCAFÉ IN DE FOYER, 
SWEET SILVER COMBO
Op de eerste maandag van de maand kunt u in 
de foyer van de Gasthuiskerk luisteren naar, 
spreken over en genieten van jazz en … goed 
gezelschap. De entrée is gratis, de drankjes 
niet. U bent van harte welkom onder het 
motto Pay when you go away. Was u tevreden? 
Laat dat dan merken. Reserveren is niet nodig!
19.30 uur Toegang gratis

ZO 13/10  FRANCIS VAN BROEKHUIZEN 
EN GREGOR BAK,  
BIJ TWIJFEL HARD ZINGEN
Een theaterconcert van Francis van Broekhuizen, 
een van de bekendste operazangeressen van 
Nederland, met op de piano Gregor Bak. Van 
Broekhuizen zingt en vertelt op droogkomische 
toon over haar favoriete aria’s en liederen. Zelf 
merkte ze dat er in moeilijke fases in haar leven 
één ding op zat, gehoor geven aan haar levens-
motto: bij twijfel, hard zingen.
15.00 uur Toegang c 19,50 È incl. pauzedrankje

DI 15/10  ALZHEIMER OOST GELDERLAND, 
DE DEMENTIE VAN JET EN HARRIE
Een avond in het teken van het boek ‘De demen-
tie van Jet en Harrie’ van Barbara Oppelaar en 
Jan van der Hammen. Het boek helpt mantelzor-
gers en verzorgenden hun gedrag zo aan te pas-
sen dat mensen met dementie zich beter voelen 
en beter kunnen functioneren. Zo wordt de kwa-
liteit van leven voor alle betrokkenen verbeterd.
19.00 uur Toegang gratis

WO 16/10  LEESCAFÉ,  
LEZEN IS REIZEN DOOR DE TIJD
Zie woensdag 11/9 voor de omschrijving.
10.00 uur Toegang gratis

WO 16/10  MARIA DRIESSEN  
OVER NIKI DE SAINT PHALLE
Bij de naam Niki de Saint Phalle denken we vrijwel 
meteen denken aan de Nana’s, de kleurrijke volup-
tueuze vrouwenfiguren met de kleine hoofden, 
oermoeders en matriarchen tegelijk, symbool van 
de strijd van vrouwen tegen ongelijkheid en onder-
drukking. Kunsthistorica Maria Driessen geeft een 

lezing over het leven en werk van De Saint Phalle in 
de context van haar tijd. Van 5 oktober 2019 tot en 
met 1 maart 2020 wordt Museum Beelden aan Zee 
in Den Haag getransformeerd tot Nana’s aan Zee.
20.00 uur Toegang c 11,00 È incl. pauzedrankje

VR 18/10  HERFSTLANDSCHAPPEN, 
VOCAAL ENSEMBLE ZUTPHEN
Kamerkoor Vocaal Ensemble Zutphen, VEZ uit 
Zutphen bestaat sinds 1988 en staat onder lei-
ding van Iassen Raykov. Het koor brengt een pro-

gramma dat losjes is verbonden met het thema 
‘herfst'. Er zijn liederen a capella van Brahms, 
Distler en de Estlandse componist Veljo Tormis, 
en experimentele Finse spreekkoren van Erik 
Bergman. Het programma bevat enkele instru-
mentale intermezzi met hedendaagse muziek.
20.00 uur Toegang c 15,00

ZO 20/10  VROUWKJE TUINMAN

Dichter, schrijver, journalist en columnist 
Vrouwkje Tuinman debuteerde met de dichtbun-
del Vitrine. Vier dichtbundels en vier romans later 
is Tuinman veelgevraagd op festivals en literaire 
avonden en is haar werk vertaald in het Duits en 
Engels. In 2019 verschijnt haar interviewboek ‘Wie 
is u? Kunst- en vliegwerk van Wim T. Schippers,’ 
dat ze schreef met Ingmar Heytze.
15.00 uur Toegang c 17,00 È incl. pauzedrankje

ZO 03/11  CULTURELE ZONDAG, 
STADSVERTELLING EN OPEN PODIUM

Op de Doesburgse Culturele Zondag heeft 
Gasthuiskerk Doesburg van 12.30 tot 13.30 uur 
een stadsvertelling en vanaf 14.30 een Open 
Podium. De stadsvertellingen staan in het 
teken van 75 jaar Vrijheid en worden omkleed 
met muziek en poëzie. De verteller op zondag 
3 november is Lo Cohen.
12.30 uur Toegang gratis

MA 04/11  JAZZCAFÉ IN DE FOYER, 
ROUND MIDNIGHT
Op de eerste maandag van de maand kunt u in  
de foyer van de Gasthuiskerk luisteren naar, 
spreken over en genieten van jazz en … goed 
gezelschap. De entrée is gratis, de drankjes niet. 
U bent van harte welkom onder het motto Pay 
when you go away. Was u tevreden? Laat dat 
dan merken. Reserveren is niet nodig!
19.30 uur Toegang gratis

WO 06/11  KOKEN ZONDER DIPLOMA, 
KINDERVOORSTELLING PEERTOFTHEATER
We hebben je hulp hard nodig want koken, dat kun-
nen wij niet…. De ingrediënten vliegen je om de 
oren en de oven gaat op ‘turbo’ Het is een race 
tegen de klok om de gerechten op tijd te serveren. 
Toffe moeders Jette Holkenborg en Marijke 
Domhof willen met hun voorstellingen kinderen en 

volwassenen verbazen en verwonderen. PEER 
speelt voor iedereen in de Achterhoek en de rest 
van de wereld en is verantwoord gezond!
15.00 uur Toegang c 7,50

ZA 09/11  UBBINK DOESBURG JAZZ,  
DIKSIE KREKKERS
Gasthuiskerk Doesburg is een van de podia tij-
dens Ubbink Doesburg Jazz 2019. Diksie 
Krekkers, een band die ooit werd opgericht na 
een optreden in de Vrolijke Frans in Brummen 
speelt eigen arrangementen van bestaande 
stukken. De Krekkers spelen akoestisch, met 
een uitzondering voor de zang. De oude rot-
ten in het diksie-vak houden u op het puntje 
van de stoel met hun geïmproviseerde oude-
stijl jazzmuziek met humoristische kantjes.
14.30 uur Toegang gratis

ZA 09/11  UBBINK DOESBURG JAZZ,  
BERNARD BROGUE

Bernard Brogue herinnert aan singer-songwri-
ters als John Martyn, Nick Drake en Bruce 
Cockburn die jazz combineren met folk en 
andere stijlen. Tijdens zijn tournees in 
Schotland, langs legendarische Engelse folk-
clubs en ook in Duitsland wordt deze band 
steeds warm onthaald. Brogue’s songs zijn vol 
emotie, warmte en overgave … soms trooste-
loos en mysterieus, maar altijd met een pak-
kende melodielijn.
20.00 uur Toegang gratis

ZO 10/11  UBBINK DOESBURG JAZZ, 
FOOTPRINTZZ
Gasthuiskerk Doesburg is een van de podia tijdens 
Ubbink Doesburg Jazz 2019. In het repertoire van 
Footprintzz komen stijlen als swing, latin, blues, 
ballads en funky jazz aan bod. De uitstraling van 
het kwartet is vergelijkbaar met de muziek van 
Chet Baker: veel aandacht voor het ingetogen, lyri-
sche spel. Footprintzz probeert bestaande stukken 
te voorzien van een eigen geluid of stijl. Daarbij 
staat luisterplezier altijd voorop.
15.00 uur Toegang gratis

WO 13/11  LEESCAFÉ,  
LEZEN IS REIZEN DOOR DE TIJD
Zie woensdag 11/9 voor de omschrijving.
10.00 uur Toegang gratis

ZO 17/11  HET MARGARETHA 
CONSORT, VAN CELLO’S EN GAMBA’S

Het Margaretha Consort komt dit najaar met 
een bijzonder programma, waarin de cello en 
de viola da gamba centraal staan. Cellisten 
Marike Tuin en Marit Broekroelofs nemen het 
publiek mee in de wereld van de basinstrumen-
ten en de ontwikkeling daarvan tot solo-instru-
menten. Er is veel interactie met de zaal, 
ruimte tot vragen stellen, de instrumenten 
mogen worden bekeken en aangeraakt en er 
wordt van alles uitgelegd.
15.00 uur Toegang c 19,50 È incl. pauzedrankje

ZO 24/11  AGNES BERGMEIJER EN MIKE 
ROELOFS, HOE WEINIG MOET JE 
HUILEN OM NIET TE VERDRINKEN

Agnes Bergmeijer zingt Barbara, een Franse 
chansonniere. Haar liedjes gaan over de dood, 
de liefde, haar jeugd, vergankelijkheid en ver-
langen. Ze vangen de schoonheid van het ver-
driet. Je hoort de nummers nog maar zelden. 
Tijd om ze nieuw leven in te blazen. Mike 
Roelofs arrangeerde de nummers en begeleidt 
op piano en andere toetsinstrumenten.
15.00 uur Toegang c 17,00 È incl. pauzedrankje

ZO 01/12  CULTURELE ZONDAG, 
STADSVERTELLING EN OPEN PODIUM
Op de Doesburgse Culturele Zondag heeft 
Gasthuiskerk Doesburg van 12.30 tot 13.30 uur 
een stadsvertelling en vanaf 14.30 een Open 
Podium. De stadsvertellingen staan in het 
teken van 75 jaar Vrijheid en worden omkleed 
met muziek en poëzie. De verteller op zondag 
1 december is Chris Kors.
12.30 uur Toegang gratis

MA 02/12  JAZZCAFÉ IN DE FOYER, 
BLUE RIVER JAZZBAND
Op de eerste maandag van de maand kunt u in 
de foyer van de Gasthuiskerk luisteren naar, 
spreken over en genieten van jazz en … goed 
gezelschap. De entrée is gratis, de drankjes 
niet. U bent van harte welkom onder het 
motto Pay when you go away. Was u tevreden? 
Laat dat dan merken. Reserveren is niet nodig!
19.30 uur Toegang gratis

È   Geselecteerde voorstellingen inclusief 
pauzedrankje


