
                         
 

Zeer gewaardeerde Bordewijk fans, hierbij ontvangt u een uitnodiging 

voor een wel zeer bijzonder concert in Deventer waarop het werk van 

Johanna Bordewijk – Roepman zal worden uitgevoerd. Het concert vindt 

plaats in een kleine zaal in de Noordenbergstraat in Deventer. Het is een 

unieke gelegenheid om met het werk van Johanna kennis te maken. U 

kunt zich opgeven via email adres :  joycewigboldus@gmail.com. Wacht u niet 

te lang want deze concerten zijn vaak snel uitverkocht. Voor details: 

UITNODIGING  
Buitengewoon ingelast Noordenbergconcert 

Op 25 juni 2016, 15.00 u.  

Dit wordt een heel bijzondere Try-out met muziek van Johanna 

Bordewijk-Roepman, door de meesten van U nog nooit eerder gehoord. 

Het Gelegenheidsensemble, vier musici van naam,  bestaat uit: 

 

Marcel Worms (piano) 

Ursula Schoch (viool)  

 

Irene Maessen (sopraan)  

José Scholte (alt) 
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Marcel Worms, pianist en instigator van deze middag schrijft: 

“Johanna Bordewijk-Roepman was de echtgenote van de schrijver 
Ferdinand Bordewijk. Haar werk genoot tijdens haar leven wel een 
zekere populariteit maar tegenwoordig kent vrijwel niemand het meer. 
Jaren geleden speelde ik haar Sonate 1943, geschreven tijdens de oorlog 
en illegaal uitgevoerd. Zij en haar man hadden geweigerd lid van de 
Kultuurkamer te worden met een uitvoeringsverbod als gevolg. 
Ik werd nieuwsgierig naar de rest van haar oeuvre. Er bleken mooie 
liederen van haar te bestaan en een heel kernachtige vioolsonate. In het 
najaar verschijnt de dubbelbiografie van Elly Kamp over het echtpaar 
en dit is hét moment om het werk van Johanna op cd te zetten. 
In de hoop dat de benodigde gelden er komen, hebben we een opname 
gepland op 1 en 2 juli in Middelburg. Kort daarvoor (tweede helft juni) 
zouden we het programma een of meerdere keren willen spelen om het 
goed in de vingers te krijgen.” 
 

Aangepaste entree € 10,00 
 

Na afloop het gebruikelijke glas wijn 
 
RSVP:  joycewigboldus@gmail.com                                                                  

Joyce & Adriaan Wigboldus 
0570 676007                                                                                               
Noordenbergstraat 9 
7411NJ, Deventer 
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