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13.30 - 22.00 uur  |  Deze zaterdag staat in het teken van de Ommer Bachdag.

Zie voor het dagprogramma pagina 4 en 5.

13.30 - 14.00 uur  |  Opening Kunst Cultuurweek Ommen en Opening Ommer Bachdag door 

wethouder Ko Scheele.

Het Carillon in Ommen speelt ….,  er staat wat te gebeuren…!!

Werkgroep Kunst Cultuurweek Ommen  |  locatie: Vechtpodium, Markt, Ommen

14.00 - 15.00 uur   |  Optreden Bigband Vechtdal College.

Aansluitend aan de opening van de Kunst Cultuurweek Ommen en de start van de Ommer 

Bachdag zal de Big Band van het Vechtdalcollege u verrassen met een muzikaal onthaal.

Vanaf het Vechtpodium kan een ieder genieten van de muzikale kwaliteit van deze Big Band.

Vechtdal College  |  locatie: Vechtpodium, Markt, Ommen

13.00 - 17.00 uur  |  Expositie Galerie Tom Lucassen  |  De toegang is gratis

In een voormalige artsenpraktijk presenteert Tom Lucassen figuratieve, hedendaagse kunst 

van hoge kwaliteit. Tijdens deze middag kunt u een kijkje nemen.

Galerie Tom Lucassen  |  locatie: Galerie Tom Lucassen, Prinses Julianastraat 10, Ommen

15.30 - 17.30 uur  |  Open Huis Soli Deo Gloria Ommen

Kom deze zaterdag langs in het verenigingsgebouw van Soli Deo Gloria en hoor wat zij te 

bieden heeft.

SDG Ommen  |  locatie: Verenigingsgebouw SDG Ommen Korenmolen 20, Ommen 

14.00 - 15.30 uur  |  Stadswandeling Ommen  |  De deelname is gratis.

Met deze wandeling krijgt u een beeld van het verleden van de stad Ommen. Onder leiding 

van een gids ontdekt u historische elementen waaraan u mogelijk voorbij zou zijn gelopen….!

Natuurlijk Ommen  |  Start vanaf Vechtpodium aan de Markt, Ommen

Zaterdag 26 mei 2018

Overijssel toont talent! De ruim 450.000 
(amateur) kunstenaars in Overijssel zijn 
belangrijk voor een dynamische, aan-
trekkelijke en sociale samenleving. 
We steken samen veel energie in ver-
nieuwing, verwondering en vermaak 
binnen onze dorpen en steden. 
Veel Overijsselse gemeenten tonen komen-
de periode hun creatieve karakter tijdens 
lokale edities van ‘Ik Toon de WAKweek’. 
In Ommen is dit vertaald naar de 
Kunst Cultuurweek Ommen. 
Inwoners worden uitgedaagd hun creatieve 
talenten te ontplooien en een breed publiek 
geeft waardering aan al die (amateur) 
kunstenaars die hun passie durven te 
tonen. Met persoonlijke verhalen maken 
we samen in heel Overijssel de impact van 
kunst zichtbaar.  

Provincie Overijssel

Ommen, culturele parel van het Vechtdal    
In de afgelopen vijf jaren heeft de gemeente Ommen meegedaan aan de landelijke Week van de Amateurkunst 
(WAK). Vanaf dit jaar krijgt dit mooie evenement een vervolg met de nieuwe naam: Kunst Cultuurweek Ommen.
De lokale werkgroep heeft voor jong en oud een veelzijdig aanbod georganiseerd van culturele organisaties, artiesten, 
dansers, muzikanten en kunstenaars in de breedste zin van het woord. Van 26 mei tot en met 3 juni is er voor ieder 
wat wils wat te zien en te beleven. Een kleine greep uit het rijke aanbod van deze Kunst Cultuurweek Ommen. 

De week start met de Ommer Bachdag. Zondag 27 mei staat in het teken van het altijd gezellige Montmartre en het ontdekken van de 
Ommerschans. Maandag is de vloer voor Hiphop voor Kids en gaan we de Cultuurprijs 2018 uitreiken. Dinsdag komt het thema Dans 
aan bod. Woensdag en donderdag zijn veelzijdige dagen met dichtkunst, schilderkunst, dans en muziek. Graffitikunst en dans kunt u zelf 
beleven en ervaren op vrijdag 1 juni. In het laatste weekend van de Kunst Cultuurweek Ommen organiseert Space Art het Vliegerfestival 
Kunst en Vliegwerk. Daarnaast kunt u op zaterdag actief deelnemen aan verschillende workshops. Gedurende de hele Kunst Cultuurweek 
Ommen kunt u genieten van beeldende kunstexposities. Kortom, tijdens de Kunst Cultuurweek laat Ommen opnieuw zien dat wij de 
veelzijdige culturele parel van het Vechtdal zijn. Komt dat zien en beleven! Ik wens u alvast veel plezier toe.

Ko Scheele, Wethouder Cultuur

Ommer Bachdag
Plezier in het zingen en de liefde voor muziek staan bij onze koren op de eerste plaats. Deze passie willen we graag met u delen, niet alleen 
door onze concerten, maar ook door gezamenlijk - kamerkoor Collegium Musicum Salland en het Sallands Bachkoor - de Ommer Bachdag 
te organiseren. Daarmee laten we zien dat Ommen veel te bieden heeft, ook op muzikaal gebied. Dat willen we graag laten horen, aan 
jong en oud. We zijn dan ook heel blij dat er op 26 mei 2018 voor iedereen veel moois en leuks te beleven valt. We beginnen zaterdag om 
13.30 uur bij het Vechtpodium. Het tijdschema vindt u in het boekje afgedrukt. Onze bijdrage aan de Ommer Bachdag kunt u die avond 
beluisteren tijdens het feestelijke concert waarmee we gezamenlijk deze dag afsluiten. De toegang is overal vrij en gratis!
We wensen u een prachtige Ommer Bachdag!
Kamerkoor Collegium Musicum Salland, Mea Koopman
Sallands Bachkoor, Judith van Kesteren
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CMS = Collegium Musicum Salland; SBK = Sallands Bachkoor
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Girlschoir workshop
In Ommen is recent een ‘girlschoir’ gestart. Bescheiden nog, het is nog een koor in 
wording, maar toch draait het en wordt er wekelijks hard getraind. Meer dan een 
handvol meiden hebben hiermee al ervaren dat zingen op een wat meer ‘klassieke’ 
manier heel uitdagend is. Alle facetten van je stem worden aangesproken. Er wordt veel 
gedaan aan adem- en stemtrainingen en dat op een manier die heel nieuw voor hen 
was. Koorleider is Henk Ophoff. Hij leidt ook al bijna 25 jaar het Jongenskoor Dalfsen. 
Graag laten we aan anderen zien hoe de sfeer bij de Ommer ‘girls’ is en hoe het er aan 
toe gaat tijdens de trainingen. Enne….voor de Bachdag zijn we een heus Bachstuk aan 
het instuderen. Genoeg te beleven!

Workshop ‘Zingen met Bach’
Ooit meegemaakt om binnen 45 minuten een meerstemmig stukje van Bach te leren 
zingen? Dit kunt u nu ervaren : Frank van den Bos gaat dat met u doen.  Hij heeft ruime 
ervaring als leider van amateurkoren. Zelf is hij sinds kort bas bij het Sallands Bachkoor. 
Afhankelijk van de bemensing van de workshop gaan we in ‘no time’ iets doen dat bij 
de bezetting past: vierstemmig, driestemmig… maakt niet uit!
Een mooi koraal en ons lied ‘Zingen met Bach’ maar dan driestemmig! Dat alles binnen 
45 minuten: u zult verbaasd staan over het plezier dat dit oplevert.

Vrouwenkoor Sarabande is een ambitieus 
koor van max. 21 vrouwen onder leiding van 
dirigente Joan Jonkman. Het koor is opgericht 
door zangpedagoge en dirigente Klaziene 
van der Vinne; met diverse zangleerlingen 
vormde zij Sarabande. De kwaliteit van het 
koor wordt gewaarborgd door de stemtesten. 
Er wordt tijdens de repetities hard gewerkt, 
maar niet ten koste van de harmonieuze sfeer 
en humor. Repetities zijn op donderdagmor-
gen te Dalfsen. Een vrouwenkoor dat plezier 
in zingen en kwaliteit leveren, uitstekend 
weet te combineren! Meer info op:
www.vrouwenkoorsarabande.nl

Het Sallands Bachkoor
Sinds 1979 zingt het Sallands Bachkoor klassieke koormuziek. Het begon als projectkoor 
onder leiding van Klaziene van der Vinne (tot 1992) met het uitvoeren van de Matthäus 
Passion van Johann Sebastian Bach in Den Ham. Sinds 2003 is Leendert Runia onze diri-
gent. Regelmatig voeren wij de Mattheüs of de Johannes Passion uit. Daarnaast zingen 
we o.a. werken van Beethoven en Brahms, Britten en Bloch, Dvorák en Duruflé, Haydn 
en Händel, Mendelssohn en Mozart, Puccini en Poulenc, Rutter en Rossini, Saint Saëns 
en Schubert. Het koor bestaat uit 65 enthousiaste leden uit de hele regio. Door middel 
van stemtesten (om de drie jaar) wordt de kwaliteit gewaarborgd. Interesse om mee te 
zingen? Zie daarvoor de info op de website: www.sallandsbachkoor.nl.
Op de Ommer Bachdag laten we u bekende delen horen uit de Matthäus en Johannes 
Passion, en uit het eerste deel van het Weihnachtsoratorium. Ook zingen we twee mo-
tetten en een deel uit een cantate.  U bent van harte uitgenodigd!

Kamerkoor Collegium Musicum Salland 
Voor ons begon het allemaal in 2008, toen 
een groepje enthousiaste mensen startte 
met een projectkoor. Dit beviel zo goed, dat 
in 2009 werd besloten tot de oprichting van 
kamerkoor Collegium Musicum Salland. On-
der de inspirerende leiding van dirigent Henk 
Ophoff (u weet wel, van het Jongenskoor 
Dalfsen) groeide CMS uit tot een regionaal 
bekend kamerkoor. Het repertoire is breed: 
van middeleeuwse muziek tot muziek uit de 
20e eeuw. Mooie muziek is van alle tijden! 
Plezier in het zingen en de liefde voor muziek 
staan bij ons koor op de eerste plaats. Dat de-
len we graag met u tijdens onze concerten, 
waarvoor we met grote inzet repeteren. Elke 
stem telt!
Voor onze bijdrage aan de Ommer Bachdag 
hebben we een prachtige Bach-cantate in-
gestudeerd, maar ook werk van Bach’s leer-
lingen. We nodigen u graag uit om te komen 
luisteren!  
Meer info vindt u op:
www.kamerkoorsalland.nl

Stichting Boodschappen Bus Vechtdal
Het is mogelijk om met de Boodschappenbus naar (één van de) activiteiten
van de Ommer Bachdag te worden gebracht!
Reserveren kan tot 23 mei, via tel. 06 - 170 759 52.
U wordt op 25 mei gebeld, dan wordt doorgegeven hoe laat u wordt 
opgehaald. Natuurlijk wordt u ook weer thuis gebracht.
NB: De bus is niet ingericht voor vervoer van rolstoelen.

Rollators kunnen wel meegenomen worden.

OMMERBACHDAG

26 M
EI 2018
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Ingrid Kamphuis
Ingrid heeft sinds haar kinderjaren bij diverse koren gezongen. Bij 
Kleinkoor Excelsior uit Ommen trad zij ook als soliste op. Vanaf 
haar 35e jaar volgde Ingrid enkele jaren klassieke zangles. Ze zingt 
als sopraan in Echoes of the Heart, een vocaal trio met pianist, dat 
optredens in de regio verzorgt. Tevens treedt ze, met pianobegelei-
ding, als soliste op. Ingrid zingt naast klassieke liederen ook songs 
in het lichte muziekgenre.

Marijn Siero
Marijn (1983) heeft vanaf zijn 9e jaar muzieklessen gevolgd. In 
1999 heeft Marijn, naast de HAVO, de vooropleiding voor piano 
gevolgd aan het conservatorium in Zwolle. Naast zijn werk is Ma-
rijn altijd actief bezig geweest met de muziek. Zo was hij lange tijd 
pianist bij de Melody Singers uit Zwolle, muziektheater Bel Canto 
uit Dalfsen en de musicalschool Song & Dance.
Op dit moment is hij een veelgevraagd pianist voor concerten van 
koren uit de regio. Marijn is nu vaste begeleider van Echoes of the 
Heart, de zang- en oratoriumvereniging uit Raalte en vrouwenkoor 
Gioia uit Zwolle.

Galerie Tom Lucassen
Galerie Tom Lucassen, Prinses Julianastraat 10, presenteert figuratieve, hedendaagse kunst van hoge kwaliteit. De galerie vertegenwoor-
digt kunstenaars die ambachtelijkheid en authenticiteit verenigen. Tussen schilderingen van Sieuwke Ronner, olieverfschilderijen van 
Herbert Immer Willems en beelden uit steen van Tom Lucassen treedt sopraan Ingrid Kamphuis, begeleid door pianist Marijn Siero, op.

Theatergroep De Firma presenteert - 

samen met het saxofoonkwartet van 

Soli Deo Gloria - Bach en Nacht, een 

voorstelling over leven voor muziek 

en het licht in de ogen. Ga mee naar 

een concert in 1750 en ontmoet Bachs 

vrouw, zijn zoon Friedemann, compo-

nist Telemann en Gertrud, werkster 

van de waanzinnige koning van Pruisen. 

Hoor prachtige liederen van de zange-

ressen, geniet van orgel- en saxofoon-

muziek en ervaar de wereld van Bach.

De Bazuin

Hallo, laten we ons even voorstellen, 

Gereformeerde muziekvereniging ‘de 

Bazuin’!

Een jonge enthousiaste Fanfare waar 

muzikaliteit arm in arm gaat met 

gezelligheid. Ons motto: geen dag zonder 

Bach, elke repetitie een koraal van Bach, 

mooi en eens wat anders!

Dit resulteerde in een mooi kerst-concert 

met het Sallands Bachkoor. Dat was echt 

genieten.

Heeft u al gehoord van Road 2.22? Onze 

feestelijke weg vol activiteiten naar ons 

50-jarig jubileum in 2022.

Doet u mee!? Volg ons op:

www.debazuinommen.nl

8

Tijdelijke locatie:
De bouwkeet naast de
bouwplaats aan de Vechtkade

Vechtkade 3
7731 CJ  Ommen
T 0529 45 50 55

www.sallandsgoed.nl
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Het Ommer Mannenkoor (OMK) is op 
28 februari 1969 opgericht op initiatief van 
4 gemengde koren uit Ommen. Het OMK is 
een algemeen koor, niet gebonden aan een 
kerkelijke stroming, en bestaat uit 75 enthou-
siaste trouwe leden.
In de loop van de jaren is er veel veranderd. 
Het OMK repeteert onder bezielende leiding 
van dirigent Gezinus M. Veldman.
Het repertoire is veelzijdig: van Michael 
Jackson, Herman van Veen, filmmuziek tot ook 
Bach. Het OMK was dan ook direct enthou- 
siast om mee te doen aan de 1e Ommer 
Bachdag. De dirigent heeft speciaal voor deze 
dag enkele bewerkingen voor het OMK ge-
schreven, geënt op muziek van Bach. 

Alexander Zuidema

Alexander is op 12 december 1994 benoemd tot organist van de GKV te Leens.

Hij volgde lessen bij Bob Haanstra (Middelstum), Hilda Rodenboog (Leens) en

vervolgens bij Dirk Molenaar (Eenrum en Leens).

Nadat Alexander in 1998 naar Ommen verhuisde, is hij organist geworden van de 

GKV. Op 1 januari 2017 werd Alexander benoemd tot hoofdorganist van het

prachtige Edskes-orgel. Om zich te blijven ontwikkelen ontvangt hij nog

maandelijks orgellessen van Ab Weegenaar (Kampen).

Sinds 2017 heeft Alexander officieel toestemming van de gemeente Ommen

om het carillon te bespelen.

Rien Volkerink (*1996) startte zijn orgellessen op 6-jarige leeftijd bij Piet de Groot. 

Op 12-jarige leeftijd behaalde hij het certificaat voor kerkorganist van de VGK.

Vanaf zijn 13e jaar volgt hij lessen bij Erik-Jan van der Hel en begeleidt hij wekelijks

de erediensten. Na de workshop speelt Rien werken die qua vorm een groot deel van 

zijn orgelrepertoire omvatten.

Workshop 8 kleine preludes en fuga’s

Acht kleine preludes en fuga’s worden in de workshop nader aan u voorgesteld.

Ze worden alle acht op het orgel gespeeld, en van enkele stukken zal op de piano

een reconstructie worden gespeeld van de vermoedelijke oorspronkelijke vorm.

De organisten zijn:

Bram Jaspers (1990) volgde orgellessen bij Henk Kamphuis en Henk Oosterveen via 

de Muziekschool Twente, tevens volgde hij de Opleiding Kerkmuziek III van de PKN. 

Momenteel heeft hij privéles bij Toon Hagen.

Bram is hoofdorganist van de Hervormde gemeente te Den Ham en is organist

van de Gereformeerde kerk, eveneens te Den Ham.

Frans Dijkstra is vanaf 1972 organist geweest in Maassluis, Zoetermeer, Voorburg, 

Leiderdorp en Delft en sinds 2008 in de beide PKN-kerken in Ommen. Hij leerde de 

eerste beginselen van het orgelspel bij Piet Kraak in Den Haag. Later verbreedde hij 

zijn opleiding bij Gerrit Akkerhuis, Koos Bons, Henk van Putten en Wietse Meinardi.

In 1992 haalde hij de bevoegdheid Kerkmuziek III. Hij was 18 jaar vaste begeleider

van het Maassluis Vocaal Ensemble en 7 jaar van het Dames en Herenkoor

De Menswording in Leiderdorp. 

Bigband Vechtdalcollege Ommen
Leerlingen die een muziekinstrument bespe-
len, hebben op school de mogelijkheid om in 
de Bigband te spelen. De Bigband bestaat nu 
uit 20 leerlingen en 2 docenten:
Het is een hechte club die bestaat uit leerlin-
gen vanaf 11 jaar uit de verschillende school-
niveaus. Het repertoire bestaat uit oudere en 
hedendaagse popmuziek en musical.
De Bigband treedt ook buiten school op: 
spelen van miniconcerten op recepties, het 
lerarencongres (waar ZKH koningin Maxima 
aanwezig was!),optredens op basisscholen, 
weekend naar Vlieland, een uitwisseling met 
een Bigband uit Denemarken, enz. En zoals 
vandaag op de eerste Ommer Bachdag!

26
mei

2018

Bij aanschaf van een Sony Televisie
vanaf 43 inch krijgt u de

Sony SRS-XB20 bluetooth speaker

GRATIS!
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Welke bezoeker van de Ommer Bachdag zou de kans voorbij laten gaan om de grote 
Johann Sebastiaan Bach en zijn zonen te ontmoeten? Niemand toch! Het kan in het 
Nationaal Tinnen Figuren Museum! Nu is de grote Bach hier niet, maar wel een kleine 
en dat is ook niet mis. Het museum maakte speciaal voor de OBD een festival van 
kleine, grote componisten. Dus ook Beethoven, Brahms, Chopin, Händel, Mozart en 
Wagner zijn er. Het Nationaal Tinnen Figuren Museum wenst u een hele mooie Om-
mer Bachdag. Johann Sebastiaan en wij zouden het leuk vinden om veel kinderen en 
hun ouders te ontmoeten in ons museum, waar de kinderen een muziekinstrumentje 
kunnen beschilderen.Nelleke Roozenbeek,

Muzikale en Pedagogische Vorming
Samen met deze enthousiaste Muziek op 
Schootdocente duiken kinderen van 0 tot 4 
jaar en hun begeleiders onder in de wereld 
en de muziek van Bach.
Er wordt gezongen, gespeeld, geluisterd en 
bewogen. Zelf muziek maken gebeurt met 
stem, handen, voeten en met eenvoudige 
instrumenten. Bach wordt in deze unieke 
muzieksessie op een speelse manier vertaald 
naar de allerkleinsten. Ze gaan spelevaren op 
de beek en vangen zelfs forellen! En dat al-
lemaal veilig op schoot bij mama, papa, oma 
of opa.
Deze sprankelende sessie duurt ongeveer 30 
minuten en wordt twee keer gehouden. Kom 
niet te laat, want vol = vol!

Bach voor Dummies
Toen ik voor het eerst de Goldberg-vari-
aties en het derde Brandenburgse con-
cert van Bach hoorde, was ik verkocht. 
De ontdekkingstocht was begonnen. 
Orgelmuziek, kamermuziek, cantates, de 
Passie. Ik kan niet meer zonder Bach. Ik 
kan geen noot lezen. Daarom Bach voor 
dummies. Geniet en ontdek. Vanaf 14.30 
uur in de Kern.
Syds Kloosterman, Bach-liefhebber

Kleinkoor Excelsior is een gemengd zang-
koor, opgericht in 1927.
Afgelopen jaar werd het 90-jarig jubileum 
gevierd. Het koor heeft 32 leden (SATB) en 
staat onder leiding van dirigente Adelya Rak-
himova. Er wordt meestal a capella gezongen, 
soms met pianobegeleiding.
Het repertoire bestaat uit klassieke, romanti-
sche muziek van o.a. Mendelssohn, Mozart, 
Händel, Fauré, maar ook andere genres en 
bewerkte volksliederen worden gezongen. 
Jaarlijks wordt een concert gegeven en in de 
kersttijd staan kleine optredens op het pro-
gramma. Op de Ommer Bachdag worden 
Bach’s Prelude en Bourree gezongen.

De volgende sponsoren hebben deze fantastische dag mede mogelijk gemaakt:
Brunink rijwielhandel  |  De Klaproos  |  Urker vishandel Baarssen  |  Daan Mode 
Ekkelenkamp Restaurant & IJssalon  |  Het Schaartje  |  Xantoes Mode 
Grand Café Jipp  |  Grand café De Veghte  |  Berna’s Hair Fashion  |  Pearle opticiens 
OCB Bouw  |  Makelaardij Veghtstaete  |  Mohocar  |  Tante Pos  |  Primera 
The Readshop Schuurman  |   Beekelaar Groente, fruit & zuivel  |  Salon de Kapper 
Sis & Bro Bakery  |  Bakkerij ten Brinke  |  Fleurcentrum Blok  |  EP Ommen 
Stichting Boodschappen Bus Vechtdal  |  Museum Historisch Rijwiel Ommen 
HB Mode by Marieke  |  Prins Sport Ommen  |  Flater Eten en Drinken 
Cecil Store Ommen  |  IJzerwaren Takman  |  Autobedrijf Bouwman Ommen 
Veurink verzekeringen & hypotheken  |  Laro Tape  |  Bentum en Nijboer notarissen 
Juwelier Den Hust  |  Resto Oco BV  |  Makelaardij Sallands Goed |  Albert Heijn 
Autobedrijf Van Leussen Ommen
Subsidiegevers: Gemeente Ommen  |  Provincie Overijssel  |  Pr. Bernhardfonds

Vanaf 14.30 uur
in De KernStraattheater: 

Han Wilmink en Leanne Kroes
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13.00 - 17.00 uur  |  Montmartre, kunstenaars in Franse sfeer

Bezoek de gezellige Montmartre dag waarin regionale en plaatselijke 

kunstenaars zich presenteren rond de kerk in het hart van Ommen.

Geniet van al die verschillende kunstuitingen en beleef de gezellige 

sfeer. Laat u verrassen! Bijna vanzelfsprekend is er mogelijkheid om de 

kunstwerken te bekijken, te bespreken of aan te schaffen.

Stichting Vechtdalkunsten  |  Kerkplein, Ommen

14.00 - 17.00 uur  |  Wandeling: Ontdek de Ommerschans

Tijdens deze wandeling gaat u samen met een gids de sporen uit 

verleden ontdekken. (niet geschikt voor rolstoelgebruikers)

Kosten: € 5,00 p.p. inclusief koffie of thee.

Vereniging de Ommerschans  |  Start wandeling vanaf Hoeve 4, 

Balkerweg 72, in Ommerschans (Vinkenbuurt).

14.30 - 16.00 uur  |  Theatervoorstelling ‘De Omzieners’. 

De ‘OmZieners’ wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur 

Stichting. Een theatergroep van mensen die in armoede leven en 

ervaren theatermakers. Samen maken en spelen zij theater dat laat zien 

wat mensen in armoede meemaken, wat zij denken en voelen en wat 

anderen over hen denken en zeggen. Gratis toegang met mogelijkheid 

tot vrije gift. Reserveren gewenst: door mail te sturen naar

omzieners@gmail.com

Vereniging de Ommerschans  |  Theater Carrousel,

van Reeuwijkstraat 5, Ommen

19.00 - 21.15 uur  |  Uitreiking Cultuurprijs

Op deze feestelijke en gratis toegankelijke avond kunt u genieten 

van een gedicht van de stadsdichter Jannes Kuik en laten de 

voorleeskampioenen Albert Hazeleger en Tess Lennips ook van zich 

horen. Het Trio Hellen, Ton en Arjan en het Popkoor Vocalicious brengen 

u een muzikaal optreden. Tot slot zal de Vereniging Ommerschans een 

tipje van de sluier oplichten in het jaar van de Ommerschans.

In de foyer treft u een informatiemarkt aan van culturele organisaties 

en kunstenaars.

Gemeente Ommen  |  Theater Carrousel, van Reeuwijkstraat 5, Ommen

18.30 - 19.30 uur  |  Hip Hop dansles

Kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar zijn maandagavond 

welkom tijdens de HipHop voor Kids-dansles. Altijd al een HipHop willen 

leren, kom dan kijken en meedoen! Geen kosten.

Elle Dansé   |  Johan Seckelschool, De Schammelte 5, Ommen

19.45 - 22.00 uur  |  Open repetitie Sallands Bachkoor voor 

volwassenen

Tijdens deze repetitie kunt u binnenlopen en ervaren hoe het Sallands 

Bachkoor haar repertoire leert zingen. 

Mischien heeft u zin om mee te zingen!

Sallands Bachkoor  |  Zalencentrum De Kern, Bouwstraat 23, Ommen

Zondag 27 mei 2018 Maandag 28 mei 2018

Red 032C

De Kunst Cultuurweek en de Ommer Bachdag is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Ommen. De werkgroep Kunst Cultuurweek Ommen 

en de werkgroep Ommer Bachdag hebben elkaar gevonden met als resultaat een bruisende muzikale zaterdag en aansluitend een week lang, van 

zondag tot zondag, een dagelijks aanbod met activiteiten, workshops, voorstellingen en exposities.

In dit boekje treft u op de volgende pagina’s een overzicht van de mogelijkheden. U kunt merendeels gratis deelnemen aan het genoemde aanbod.

De werkgroep daagt u uit om een keuze te maken en wenst u veel plezier bij het bezoeken van of deelnemen aan deze Kunst Cultuuruitingen!

Notarissen in Ommen en Hardenberg
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9.00 - 16.00 uur  |  Op zoek naar de Enige Echte Ommer Junior 

Stadsdichter

De leerlingen 4 VWO van het Vechtdal College Ommen , krijgen 

deze dag een Workshop ‘Op zoek naar de Enige Echte Ommer Junior 

Stadsdichter’, aangeboden. Vorig jaar is deze workshop met veel 

enthousiasme ontvangen en vindt ook dit jaar weer plaats. 

Wie weet staat er een juniordichter 2018 op.

Dichteres Heleen Bosma  |  Vechtdal College, Balkerweg 2, Ommen 

13.30 - 16.00 uur  |  Pinguïns schilderen

Voor iedereen, jong en oud staan er houten pinguins klaar die 

beschilderd kunnen worden. Ontdek je creativiteit en pak de uitdaging 

op. Kosten: € 5,00 p.p. inclusief een glaasje ranja, kop koffie of thee.

Wil je meedoen, geef je op bij: alehettyoverwijk@gmail.com

Kunst aan de Vecht  |  Bezoekerscentrum Ommen Hammerweg 59A, 

Ommen

15.30 - 20.30 uur  |  Open danslessen

Op deze middag en avond zijn er meerdere momenten voor kinderen 

van 6 t/m 12 jaar en volwassenen om mee te doen aan een dansles 

naar keuze. Zie lesprogramma: www.dansstudio85.nl. Vrije toegang.

Dansstudio 85  |  Hervormd Centrum, 1e etage,

Prinses Julianastraat 8, Ommen

Woensdag 30 mei 2018 vervolg Woensdag 30 mei 2018

9.00  - 16.00 uur  |  Op zoek naar de Enige Echte Ommer Junior 

Stadsdichter

Op deze dag krijgen de  leerlingen van 3 VWO van het Vechtdal College 

een workshop aangeboden om hen de kunst van het gedichten te 

laten ervaren. Vorig jaar was dit een groot succes, nu mag deze groep 

leerlingen hun talent ontdekken.

Dichteres Heleen Bosma  |  Vechtdal College, Balkerweg 2, Ommen 

18.00 - 19.00 uur  |  Open Dansles Klassiek

Kinderen in de leeftijd van groep 4 t/m 6 krijgen de kans een dansles te 

volgen waarin klassieke dans centraal staat.

Kom kijken, doe mee en ervaar wat dansen voor jou kan betekenen. 

Elle Dansé   |  Johan Seckelschool, De Schammelte 5, Ommen

19.00 - 20.00 uur  |  Open Dansles ‘Dansen met een gave’

Deze dansles is bedoeld voor jongeren vanaf 13 jaar met een 

verstandelijke beperking. Heb je altijd al willen dansen, kom eens kijken 

misschien is deze dansles wat voor jou.

Elle Dansé   |  Johan Seckelschool, De Schammelte 5, Ommen

20.00 - 21.00 uur  |  Dansles Modern/Jazz

Voor volwassenen is er op deze avond de kans om een Open Dansles 

Modern/Jazz bij te wonen en actief mee te doen. Enige danservaring is 

wenselijk om optimaal te genieten van dit aanbod.

Elle Dansé   |  Johan Seckelschool, De Schammelte 5, Ommen

Donderdag 31 mei 2018

19.00 - 20.30 uur  |  Serenade uit Blik

De muziekvereniging Bazuin brengt op verzoek een serenade op locatie. 

U kunt iemand opgeven waaraan op deze avond een serenade gebracht 

mag worden. De verrassing zal groot zijn wanneer de muziek geheel 

onverwacht voor die persoon gaat klinken!

Muziekvereniging De Bazuin  |  U kunt iemand aanmelden voor een 

serenade via emailadres: debazuinommen@gmail.com

19.30 - 21.30 uur  |  Bargzangers Lemele

Op deze avond is er een optreden in de vorm van een open repetitie. 

Altijd al mee willen zingen met de Bargzangers? 

Zowel dames als heren zijn welkom om op deze avond te genieten van 

het vrolijke gezang of ook zelf uit volle borst mee te zingen.

U bent van harte welkom!

De Bargzangers Lemele Zaal Dijk  |  Korteveldsweg 3, Lemele

16.50 - 17.50 uur  |  Klassiek ballet

Op dinsdagmiddag kunnen kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 jaar 

een kijkje komen nemen tijdens de open les Klassiek Ballet. Kom langs 

en wie weet….heb je zin om mee te doen.

Elle Dansé  |  Johan Seckelschool, De Schammelte 5, Ommen

18.15 - 19.50 uur  |  Dansles Moderne dans en Jazz voor kinderen

Voor kinderen vanaf 12 jaar is er een Open Dansles waarin Moderne 

dans en Jazz centraal staat. Neem je vrienden en vriendinnen mee en 

beleef wat dansen met je doet!

Elle Dansé  |  Johan Seckelschool, De Schammelte 5, Ommen

19.00 - 19.35 uur  |  Girls Choir

19.45 - 22.00 uur  |  Collegium Musicum Salland

Op deze dinsdagavond is er voor meiden van 10 tot 14 jaar en voor 

volwassenen de mogelijkheid om een repetitie bij te wonen.

Luister of doe mee, geniet van al die muzikale juweeltjes. 

Collegium Musicum Salland  |  Zalencentrum De Kern

Bouwstraat 23, Ommen

Dinsdag 29 mei 2018
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14.00 - 17.00 uur  |  Aan de slag met Graffiti

Iedereen, jong en oud, is op deze middag welkom bij de Artstudio van 

Azat Malik. Hij biedt een Graffiti Workshop aan en laat een ieder zijn of 

haar talent ontdekken! De workshop is gratis.

Azat Malik  |  Artstudio Azat Malikov, Burggraven 1, Ommen

15.30 - 21.30 uur  |  Open danslessen

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar, voor kinderen vanaf 12 jaar en voor 

volwassen zijn er op deze middag allerlei open danslessen te volgen. 

Ga naar www.dansstudio85.nl en maak een keuze uit welke les jij zou 

willen volgen.

Dansstudio 85  |  Hervormd Centrum, 1e etage,

Prinses Julianastraat, Ommen

11.00 - 17.00 uur  |  Expositie van de 93-jarige Frits Roger
Frits Roger heeft een indrukwekkend schilders verleden. Zijn werk is erg 
gevarieerd: landschappen, stillevens, abstracte schilderijen. Ook zijn 
materiaalgebruik is divers. Naast olieverf en acryl op linnen werkt hij de 
laatste jaren voornamelijk met aquarel en papier.
Kunstenaar Frits Roger  |  Beeldentuin Witharen, Witharenweg 24, 
Witharen

10.00 - 00.00 uur  |  Vliegerfestival Kunst en Vliegwerk
Ook dit weekend vindt het gratis toegankelijke Openluchtfestival 
Kunst & Vliegwerk plaats. Kinderen kunnen zelf hun vlieger maken 
en een ieder kan genieten van de vele soorten vliegers die in de lucht 
staan. Op zaterdagavond kunt u genieten van het Verlicht vliegeren. 
Vliegermuseum Space Art  |  Vliegermuseum, Rotbrink, Ommen

13.30 - 15.30 uur  |  Workshop Buiten schilderen aan de Vecht.
Claire Poutsma schidert vooral realistische landschappen waarbij 
zij haar inspiratie haalt uit de omgeving van Ommen. Zij werkt 
hoofdzakelijk met acryl- en olieverf. Tijdens deze workshop kunt u 
ervaring op doen en heeft u de kans om ervaringen te delen.
Er is gratis schildermateriaal beschikbaar.
Eigen materiaal meenemen mag ook.
Claire Poutsma  |  Nationaal Tinnen Figuren Museum Markt 1, Ommen

14.00 - 16.00  uur |  Potten bakken en schilderen.
Een drietaal kunstenaars biedt u de gelegenheid om deel te nemen aan 
een Workshop Potten bakken en schilderen. De kunstenaars zullen u 
wegwijs maken in de onderlggende techniek maar laten u ook vooral 
zelf creëren. De deelname is gratis.
Thea Dijkema, Harrie Neutel en Pieter Zandvliet
Beeldentuin Witharen, Witharenweg 24, Witharen

Zaterdag 2 juni 2018 Zondag 3 juni 2018

12.00 - 18.00 uur  |  Openluchtfestival Kunst & Vliegwerk

Heeft u het festival zaterdag gemist? Dan kunt u dit ook op zondag 

bezoeken en zullen er vele vliegers in de lucht staan.  

Vliegermuseum Space Art  |  Vliegermuseum, Rotbrink, Ommen

15.00 - 17.00 uur  |  Expositie galerie Tom Lucassen

Tom Lucassen opent deze zondag een nieuw expositie. Naast het eigen 

werk van Tom kunt u genieten van de expositie van Herbert Immer 

Willems (zie: www.herbertwillemswebs.com).

De galerie is vrij toegankelijk.

Galerie Tom Lucassen  |  Galerie Tom Lucassen,

Prinses Julianastraat 10, Ommen

Expositie en uitleg van kunstenaar Otto Roona

dagelijks in de Kunst Cultuurweek  |   13.00 - 17.00 uur

Otto Roona schildert met olieverf en experimenteert met allerlei 

materialen en technieken. De natuur en mensen zijn zijn inspiratiebron. 

Zijn stijl is realistisch en abstract en in 1977 had Otto Roona zijn eerste 

expositie in Ommen. De expositie is vrij toegankelijk.

Otto Roona  |  Otto Roona, Ommerweg 7

(bereikbaar via de Regentenlaan), Balkbrug

Expositie Ommerschansportretten

donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni  |  11.00 - 17.00 uur

Geïnspireerd op de geschiedenis van De Ommerschans is een speciale 

expositie ingericht in beeldentuin Witharen. De kunstenaars hebben 

zich laten inspireren op de foto’s en verhalen van de bedelaars die op 

de Ommerschans hebben gewoond. Ook de gevonden keramische 

scherven bij archeologische opgravingen zijn aanleidng geweest voor 

het getoonde werk.

Thea Dijkema  |  Beeldentuin Witharen, Witharenweg 24, Witharen

Vrijdag 1 juni 2018 Doorlopende activiteiten
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