Sef Thissen ontmoet Paul Voncken...
In de serie ‘Sef ontmoet’ gaat de Limburgse bariton Sef Thissen op
bezoek bij kunstenaars uit ons Limburgse land. Tijdens deze bezoeken
is Sef geïnteresseerd in de persoon achter de kunstenaar. De tweede
visitatie bracht hij aan Paul Voncken, de dirigent van de Koninklijke
Zangvereniging Mastreechter Staar.
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weer dat zeldzame moment van perfectie.” Naast dirigent is hij ook pedagoog,
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Sef Thissen:
“Wat ik van
hem leerde:
Blijf jezelf
ontwikkelen en
deel je kennis
met anderen.”
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