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Zondag 22 december 14.30 uur Asta Theater Beek.

Op deze zondag voor Kerstmis staat het traditionele kerstcon-
cert van Mannenkoor Beeker Liedertafel op het programma. 
Dit jaar krijgt het concert - vanwege het 130 jarig bestaan van
de vereniging - een extra feestelijk tintje. Medewerking verle-
nen twee prominente kunstenaars: de succesvolle sopraan 

Claudia Couwenbergh en Nederlands kampioen dwarsfluit
Kasper Punt.

De entree bedraagt € 12,50. 
Kaarten zijn in de voorverkoop à € 10,- verkrijgbaar bij
Schoenmode Hoedemakers, Markt 25, Beek; bij de 
koorleden, of via de website: www.beekerliedertafel.nl.

Wat uw wensen ook zijn, ons ervaren team helpt u 
graag om het afscheid altijd persoonlijk en bijzonder 
te maken. Voor leden en ieder ander. 
Ga voor informatie naar dela.nl/beek of bel 
046 206 05 96 voor een persoonlijk gesprek.

‘Wist u dat er zoveel mogelijk is?’
Verzorgd naar wens door Maud, Marco en Susanne van DELA

Kerstconcert Mannenkoor Beeker Liedertafel met sopr a
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Claudia Couwenbergh

Claudia begon haar car-
rière al op zeer jeugdige
leeftijd. Als 6-jarig meisje
werd zij lid van het
Neerbeeks Jeugdkoor,
dat later  Cantarella werd,
onder leiding van Harrie
Spronken. Typisch is dat
zij bij Cantarella de lage
stem zong (alt) en dat zij
nu een vermaarde so-
praan is. 
Claudia studeerde aan het conservatorium te Maastricht en
volgde vele masterclasses. Momenteel wordt zij nog begeleid
door Gemma Visser, een wereldberoemde zangpedagoge.
Na haar opleiding werd al snel duidelijk dat zij een gouden
toekomst in de zang tegemoet ging.
Zij stond op vele podia all over the world. Naast het opera- en
concertrepertoire, heeft zij een grote liefde voor het lied en
moderne composities. Dat leidde o.a. tot optredens in
Eisenach (in het geboortehuis van Bach) en Dubai. 
Op 22 december staat zij in de concertzaal van Beek:
Het Asta Theater. Mannenkoor Beeker Liedertafel is dan ook
bijzonder trots dat zij medewerking verleent aan dit bijzondere
concert.

Kasper Punt, fluitist

Kasper Punt is op 26 mei
2001 geboren in Maastricht.
Hij volgde in Maastricht het
Atheneum, maar  gedurende
dezelfde tijd was hij een fa-
natiek leerling op de dwars-
fluit op de Kumulus muziek-
school van Maastricht. 
Hij behaalde daar uitsteken-
de punten, een 8.8 voor de
theorie en een 9.5 voor de
praktijk van Hafa D-flute. 
Hij nam onder andere deel

aan het Prinses Christina Concours en aan het Wereld Muziek
Concours te Kerkrade. Hij is verbonden aan diverse 
harmonieën in Zuid-Limburg en werd in 2018 Nederlands
Kampioen dwarsfluit.

Mannenkoor Beeker Liedertafel

Het koor bestaat dit jaar 130 jaar en staat al meer dan 25 jaar
onder leiding van Dion Ritten en de piano-/orgelbegeleiding is
in handen van Véron Jongstra. Ofschoon het koor ook dit jaar
vele concerten heeft gegeven, heeft U het koor slechts enkele
malen in Beek kunnen beluisteren. Dit wordt komend jaar
goed gemaakt. Het koor zal meerdere aansprekende 
concerten geven, waarvan één met het Tuks Camerata uit
Zuid–Afrika, een internationaal topkoor. Uiteraard zal het koor
een keur aan kerstliederen zingen, waarvan een aantal samen
met Claudia.

Kerstvieringen in zorgcentra

Een tweetal Kerstvieringen in de zorgcentra wordt ook dit jaar
gepresenteerd in de vorm van een muzikaal cadeautje. 
Deze vinden plaats op dinsdag 17 dec. in huize Ave Maria te
Geulle en op donderdag  19 dec. in huize Franciscus te Beek.
Aanvang 14.30 uur op beide locaties.
Als soliste zal de nog
jonge zangeres Isabelle
Jennes met begeleiding
van Hélène Jennes 
optreden. Er is ook nog
een zogenaamde 
mystery guest 
uitgenodigd, die voor
een verrassend 
intermezzo zal zorgen. 
De bekende traditionele
kerstliederen zullen met
de “zaal” als samenzang
worden gepresenteerd.
Daarnaast zingt het koor een verzameling kerstliederen 
waarvan enkele werken samen met Isabelle. 
Deze kerstvieringen zijn toegankelijk voor de bewoners, hun
bezoek en genodigden. 

r aan Claudia Couwenbergh en Kasper Punt, dwarsfluit
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