
Met trots presenteert Festival Vocallis drie zwangerschapsconcerten. Tijdens deze 

concerten krijgt u informatie over de belangrijke rol van muziek en zingen tijdens de 

zwangerschap. Natuurlijk gaan we ook samen liedjes zingen waarbij het gaat om het 

plezier van het zingen en het zeker niet belangrijk is of u een goede stem heeft. 

 

Ghislaine Mommer (zang) en Joep van Leeuwen (gitaar) hebben een aantal prachtige 

luisterliedjes voor u uitgezocht. Het beloven fijne concertjes te worden waarbij het 

ongeboren kindje 

en de aanstaande 

ouder(s) samen 

voelen en genieten 

van mooie liedjes over 

zwangerschap en 

geboorte. 

Natuurlijk zijn 

aanstaande 

oma’s en opa’s die 

‘meezwangeren’ ook 

van harte welkom.

De aanstaande 

ouder(s) krijgen een 

boekje mee met 

de ingestudeerde 

liedjes en aanvullende informatie.

Meedoen aan een zwangerschapsconcert kost € 10,00 p.p. (inclusief liedjesboek).

U vindt onze zwangerschapsconcerten op de volgende datums en locaties:

Di. 23 okt. 19.00 – 20.30 uur Galerie ‘In de Schuur’, Wijlre

Zo. 28 okt. 11.00 – 12.30 uur Verloskundig Huis Lief Leven, Maastricht 

Zo. 4 nov. 11.00 – 12.30 uur Verloskundige praktijk ‘Becca’, Beek
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Zwangerschap en muziek
concert - lezing - zangworkshop

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.festivalvocallis.nl



thema Oorlog, Vrede, Vrijheid

Enkele highlights uit het kinderprogramma 
van Festival Vocallis:

22 oktober t/m 11 november 2018

Voor meer informatie en kaartverkoop: www.festivalvocallis.nl

Oscar! Interactief muziektheater voor kinderen van 2-4 jaar over  
Oscar de schildpad. Een verhaal over vriendschap en emoties.  
Stil zitten is er niet bij, iedereen mag meezingen,  
klappen, stampen, dansen en met eenvoudige 
muziekinstrumenten meedoen.

Zondag 28 oktober, 10.00-11.00 uur: Brede School 
Cortemich, Danszaal Ritmo Jazzballet, Voerendaal
Zondag 4 november, 10.00-11.00 uur: Gemeenschapshuis 
Oos Heim, Clermontstraat 10, Margraten

Babyconcerten voor kinderen van 1 dag tot 1 jaar oud met 
hun ouders, grootouders, oppas en noem maar op. Verzorgd 
door Marijk Greweldinger.
 Dinsdag 6 november, 09.30 – 10.15 uur: 
 Hoeve Overhuizen, Bocholtz
 Woensdag 7 november, 09.30 – 10.15 uur: 
 Le Petit Pouchet, Maastricht

Kinderconcert ‘Het Jampotje’ voor kinderen vanaf groep 4  
(8 jaar en ouder) en al hun familie. Verzorgd door 

Marijk Greweldinger en Combo de Wolf.
Woensdag 7 november, 14.30 – 15.15 uur:  

Kumulus Oost, Maastricht

Kinderopera voor basisschoolleerlingen in Maastricht. 
Bezoek helemaal gratis het operaconcert.  
Verzorgd door Stichting Opera Zuid. 
 Donderdag 8 november, 17.00 uur: Stichting Opera Zuid, 
 Malpertuisplein 60 in Maastricht
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