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Jubileumconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel.
Mannenkoor Beeker Liedertafel organiseert op zondag
11 maart a.s. te 14.30 uur een bijzonder concert in
het Asta Theater te Beek. Het evenement staat geheel
in het teken van het jubileum van Dion Ritten, die
inmiddels 25 jaar dirigent is van het koor.
Gasten zijn de tenor Pascal
Pittie en de mezzosopraan
Lien Haegeman. De sopraan
Kim Savelsbergh, die
oorspronkelijk óók op het
programma stond, heeft
wegens onvoorziene
omstandigheden te elfder
ure moeten afzeggen.
Het instrumentale gedeelte
wordt verzorgd door
Guilherme Gomes
Raminhos, een Portugese
”Eclatante prominente surprises”.
gitarist en door Véron
Jongstra, die de begeleiding van koor en solisten voor haar
rekening neemt.
Daarnaast zijn er - als blijk van waardering voor de jubilaris enige eclatante prominente surprises te verwachten.
De entree bedraagt € 12,50 (zie www.beekerliedertafel.nl).

Dion Ritten © Foto: Esther Gouder

Naast artistiek leider van Mannenkoor Beeker Liedertafel is
Dion dirigent van Weerter Gemengd Koor Vivace, Koninklijke
Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor, Kamerkoor Limburg,
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Mannenkoor Beeker Liedertafel; in 2005 uitgeroepen tot
”Mannenkoor van het jaar.”
Hoogtepunten.
Onder leiding van de jubilaris heeft het koor de afgelopen
25 jaar vele hoogtepunten mogen beleven. Diverse grote
koorprojecten, binnen- en buitenlandse concertreizen en
festivals stonden op het programma. Enkele bijzondere
prestaties kunnen hierbij niet onvermeld blijven. Zo kende de
dirigent - vanwege o.a. de uitvoering van het Testament of
Freedom met het Blue Lake Jeugd Symfonie Orkest (USA ) in
1996 en de overwinning tijdens het Zuid-Nederlands
Korenfestival te Meijel in 1998 - een voortvarende start. Een
prestatie die in 2005 werd overtroffen toen het koor werd uitgeroepen tot MANNENKOOR VAN HET JAAR tijdens het
Nederlands Korenfestival te Rijssen.

Dion Ritten
Dion Ritten behaalde zijn
music degree aan het
Conservatorium van
Maastricht waar hij tevens
Koordirectie studeerde. De
studie werd voortgezet aan
de Staatliche Hochschule für
Musik Rheinland Grenzland
in Aken en afgerond met de
opleiding Orkestdirectie bij
prof. Louis Weemaels,
gerenommeerd oud dirigent van het Nationaal
Orkest van België.

Koninklijke Roermondse Zang- en Muziekvereniging en
Kamerkoor Cantate Venlo.
De Kerkradenaar is oprichter en sinds 2014 artistiek directeur
van het tweejaarlijkse Internationale Koorfestival Cantarode in
zijn woonplaats, een evenement dat in enkele jaren is uitgegroeid tot een van de prestigieuze koorfestivals in Europa.
Vanwege zijn bekendheid in de koorwereld wordt Dion nationaal en internationaal regelmatig gevraagd als jurylid en geeft
hij workshops.

In 2011 werd een eervolle vermelding behaald tijdens het
gerenommeerde Internationale Koorfestival van Lindenholzhauzen en in 2014 zilver tijdens de finale van het Nederlands
Korenfestival te Zwolle. Megaprojecten waarbij Dion Ritten
zijn sporen verdiende waren Borodins Polowetzer Tànze met
o.a. het Kerkraads Symphonieorkest in 2002; het
Warchildproject in 2004 en de Petite Messe Solenelle van G.
Rossini in 2008 (met het L.S.O. en als solist o.a. Pascal Pittie).
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Dion Ritten 25 jaar dirigent van het koor
Lien Haegeman

Lien Haegeman © Foto Vocal Chord

De Belgische mezzosopraan Lien Haegeman
begon haar opleiding aan
het Koninklijk
Conservatorium te
Antwerpen. Zij voltooide
haar muzikale vorming
tot operazangeres bij
Mya Besselink aan het
Maastrichts
Conservatorium. Een bijzonder detail hierbij is dat
Mannenkoor Beeker
Liedertafel destijds werd
gevraagd medewerking
te verleden aan het programma, dat voor dit
examen vereist was.

Lien debuteerde in de Zomeropera van Alden Biesen met Le
Nozze di Figaro van Mozart en bij Opera Zuid met La
Messaggiera van Monteverdi. Daarna trad zij op in de
Theaters van Mannheim, Kassel Schwerin, Nuernberg,
Bielefeld, en Weikersheim. In eigen omgeving was ze reeds
te horen in "de Munt" te Brussel alsook meermaals in
"De Vlaamse opera" te Gent en Antwerpen. Daarnaast vierde
zij grote succes in het concertgebouw te Amsterdam en de
Berliner Filharmonie te Berlijn. Recentelijk nog zong ze in
Athene de titelrol van Bizet's opera Carmen. Samen met
Pascal Pittie, Daphne Ramakers en Rob Meijers maakt
Lien Haegeman deel uit van het populaire ensemble VOCAL
CHORD.
Pascal Pittie
Pascal Pittie, inmiddels uitgegroeid tot een gewaardeerde en
gevraagde tenor in binnen en buitenland, begon zijn opleiding
aan het Jeanne d’Arc College en aan het conservatorium van
Maastricht. Hij behaalde er de diploma’s eerste en tweede
fase zang alsmede operaklas, allen met onderscheiding. De
Beekenaar werkt regelmatig mee aan oratoria in de Benelux,
Duitsland en Frankrijk. Ruim 60 operarollen zijn hem op het lijf
geschreven en tijdens diverse internationale operafestivals
oogste hij veel bijval. Hij werkte onder andere samen met

dirigenten als Ed
Spanjaard en Jaap van
Zweden en daarmee ook
met een hele reeks
symfonie- orkesten in
binnen en buitenland.
Pascal Pittie is oprichter
en zanger van de
formatie Vocal Chord,
waarmee hij een brug
slaat tussen klassieke
muziek en popmuziek.
Guilherme Gomes
Raminhos
De thans 18 jarige
Portugees Guilherme
Pascal Pittie © Pippa Hendriks
Gomes Raminhos speelt
al vanaf zijn 8e levensjaar
gitaar. Eerst op de muziekschool Quebra Notas en vanaf zijn
11e op de Muziek Academy van Almada. In 2014 werd het
aanstormende talent toegelaten tot het Nationale
Conservatorium van Lissabon. Sinds september 2017
studeert Guilherme aan het Conservatorium te Maastricht bij
Carlo Marchionne.
De jonge virtuoos heeft reeds een rijkelijk gevulde prijzenkast. Sinds 2012 heeft hij
deelgenomen aan een
groot aantal solistenconcoursen in Almade,
Fundao, Leiria, Amarante,
Gaia, Guimaraes, Guard
en Montijo.
Hierbij sleepte hij acht
keer een eerste prijs in de
wacht, drie keer een
tweede prijs en drie keer
een derde prijs.
Mannenkoor Beeker
Liedertafel prijst zich
gelukkig met “de ontdekking” van de talentrijke
Portugees die nog maar
net van Lissabon naar
Limburg “verkast” is.
Guilherme Gomes Raminhos
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