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VOLfest: muzikale wereldreis 
door de buurt 
Een wereld aan muziek in Zeist 

Topmusici van over de hele wereld treffen 
elkaar vanaf volgende maand rond de 
Vollenhoveflats in Zeist voor een serie 
bijzondere concerten, jamsessies en 
muzikale demonstraties.  

U maakt tijdens VOLfest kennis met 
muzikanten van over de hele wereld die 
met hun muziek de mix van culturen in 
Vollenhove weerspiegelen. Leer meer over 
instrumenten uit alle windstreken, maak 
een muzikale wereldreis op de exotische 
klanken én ontmoet mensen uit de buurt.   
 
Dit kleine maar wereldse festijn kent drie activiteiten: een serie wereldmuziekconcerten 
met een kleine ‘Grande Finale‘ in juni 2022, muziekdemonstraties voor kinderen op de 
basisschool de Dreef en gezellige jamsessies in de ‘buurt’huiskamer van 
MeanderOmnium.  
 
Iedere tweede vrijdagavond van de maand vinden de concerten plaats in het 
splinternieuwe wijkcentrum bij de Torenflat. Overdag geven de musici een 
muziekdemonstratie voor kinderen op de basisschool De Dreef en worden er aansluitend 
jamsessies gehouden. Het eerste concert vindt op vrijdag 15 oktober plaats en begint om 
19.00 uur. De entree is gratis, maar vooraf reserveren is wel nodig als men verzekerd wil 
zijn van een plek.  
 
Kijk voor meer informatie, data en aanmelding op www.volfest.nl.  
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Afrikaanse fusie, Perzische blues en poëzie 

Het eerste concert van VOLfest wordt op vrijdag 15 oktober afgetrapt door Mark Lotz, 
initiatiefnemer van VOLfest, die met Jalli Lamin Kuyate uit Gambia Afrikaanse muziek met een 
vrolijke jazzy noot en Indiase touch ten gehore brengen. 

November staat in het teken van de blues. Op 19 november maken de Iraanse Hamid 
Behzadian en de Nederlandse singer-songwriter Kinsmit muziek die geïnspireerd is op ‘The 
footprints of the water’ van de Perzische moderne dichter Sohrab Sepehri.  



Tijdens het concert in de decembermaand op vrijdag 12 december zullen Göksel en 
Funda Yilmaz uit Turkije liederen ten gehore brengen die gezongen zijn in het Turks, Arabisch 
en Koerdisch.  

In het nieuwe jaar staat er op vrijdag 21 januari een avond met muziek in combinatie met 
verhalen en poëzie op de planning, uitgevoerd door de Iraanse Monir Goran en Baban Kirkuki. 

VOLfest is een initiatief van de Stichting Lotz Of Music en wordt mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Zeist, Fentener van Vlissingen Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Carel Nengerman 
Fonds en de Van Tellingen-Pul Stichting. 

Noot voor redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact 
opnemen met Franka de Groot: info@franka.nu  

 

 

 


