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PERSINFORMATIE 

 

Stichting Cultura Domus 

Sinds 2009 organiseert de Stichting Cultura Domus culturele activiteiten in de kerken van 

de Noordelijke Maasvallei. Het leveren van een bijdrage tot het behoud van cultureel 

religieus erfgoed is onze doelstelling. 

De intentie is de vele kerkgebouwen op een respectvolle manier een extra functie te geven 

waardoor ze intensiever gebruikt zullen gaan worden en ze daardoor hun kostbare 

cultuurhistorische waarde kunnen blijven behouden. De stichting draagt de toepasselijke 

naam ‘Cultura Domus’ en maakt daarmee de verbinding tussen cultuur, kerk en huis. 

Zo zijn onder auspiciën van de Stichting vanaf maart 2010 regelmatig concerten 

georganiseerd in de parochiekerken van Mill en St. Hubert. Gestreefd wordt naar een zo 

groot mogelijke variatie in muziekstijlen om daarmee een zo breed mogelijk publiek aan te 

spreken. Zo is in 2010 zeer succesvol de Matheus Passion uitgevoerd. Er is een uitvoering 

geweest van muziek uit de Renaissance en een zeer sfeervol kerstconcert. Het Boxmeers 

mannenkwartet Voces Virorum is wegens succes al tweemaal onze gast geweest. 

Afgelopen 26 mei hebben we een mooi en stijlvol Mariaconcert kunnen presenteren.  

 

Graag presenteren we nu op zaterdag 21 september a.s. in de parochiekerk St. Joseph te 

Wilbertoord een luchtiger programma wel een zgn. promconcert. De kerk in Wilbertoord is 

bij uitstek geschikt voor een dergelijke ongedwongen gebeurtenis; zij lijkt er voor 

gebouwd te zijn. 

Het programma brengt een variatie aan stijlen; Van licht klassiek tot blues, folk en pop. 

 

Maar liefst een viertal artiesten en gezelschappen van naam heeft positief op onze 

uitnodiging gereageerd en zal die avond enthousiast acte de présence geven. 

Saranne: (www.sarannemusic.nl) een singer-songwriter met een stem waar je niet om heen 

kunt. Haar repertoire is veelomvattend: internationaal maar even goed over De Peel.  

Simone en Sandra Kleinendorst: Simone was al een verdienstelijke gitarist tot ze 5 jaar 

geleden besloot er bij te gaan zingen. Sandra zong steeds vaker mee als Simone thuis haar 

repertoire repeteerde en zo ontstond het duo. 
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Vocalgroup Avalon: (www.volcalgroupavalon.nl) deze uit Arcen afkomstige zanggroep 

van 30 vrouwen onder leiding van Sandra Halmans zingt a-capella meerstemmige 

nummers, met moeiteloos afwisseling tussen klassiek en pop en tussen ballades en 

ritmische stukken. Door hun groeiende reputatie in een steeds grotere regio kwamen zij als 

vanzelf onder de aandacht van de scoutende Cultura Domus leden. 

Yoeri Bekers: Een aanstormende en veelbelovende pianist die pas 16 jaar jong is en nog 

maar 2 jaar piano speelt; en hoe! Iemand omschreef het laatst met de woorden: "Hij heeft 

de piano uitgevonden". Yoeri zal vóór het concert en in de pauze door zijn pianospel sfeer 

in de kerk creëren ook zal hij tijdens het concert een muziekstuk ten gehore brengen.  

  

Het Promconcert te Wilbertoord begint om 19.30 uur, maar de kerk gaat open om 19.00 

uur. Kaarten à € 7,50 kunnen worden gekocht vóór de aanvang van het concert bij de 

ingang van de kerk. 

 

Voor verdere informatie: www.culturadomus.nl 
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