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Zondagmiddag 24 september wisten bijna 
veertig mensen een plaats te bemachtigen 
voor het optreden van concertpianist 
Tobias Borsboom en topcelliste Lidy 
Blijdorp. Zij hadden een geweldige middag 
die ook nog eens een heerlijk 
pauzenummer bood: een high-tea in een 
zonovergoten tuin van d’Engelenburgh. 
Zo zie je maar: je hoeft niet naar het 
Concertgebouw voor een muziekuitvoering 
van hoog niveau. 
 
In deze nieuwsbrief aandacht voor het 
volgende concert en voor het Open Podium 
dat weer wordt georganiseerd. 
 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer een aantrekkelijk concert op het programma staan. Een mooie gelegenheid om uit te gaan en 
iets bijzonders mee te maken!  Geniet van de fijne sfeer en gastvrije ontvangst. Uit in d’ Engelenburgh is uit in stijl.  
 

zondag 29 oktober, 14.15 uur, kaarten  € 12,50  
Trio de la Joie 
Een bijzondere combinatie van klassieke zang, 
accordeon en harp. Mezzosopraan Gaudia Schillings, 
harpiste Jopie Jonkers en accordeoniste Trix Reintjens 
krijgen als trio steeds meer bekendheid. Hun genre gaat 
van barok tot klassiek, van opera tot romantiek, van 
volksmuziek tot modern. 
 
Een waaier van muziekstijlen komt aan bod: klassiek 
repertoire van onder andere Grieg, Copland en De 
Falla; Roemeense muziek van onder andere Zoltan 
Orosz; en Zuid-Amerikaanse stukken van onder meer 
Astor Piazzolla, Francisco Canaro en Juan Vicente 
Torrealba. 
Het wordt een muzikale reis met een ongewone, 
prachtige combinatie van accordeon, harp en zang. 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 
 

Kom naar het OPEN PODIUM op 27 oktober 
Het eerstvolgende Open Podium is op vrijdag 27 oktober vanaf 20.00 uur. Van harte welkom!  

Vrijdagavond 27 oktober is er weer Open Podium met ruimte voor vocalisten, 
pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc. 
Het evenement biedt kansen voor goede amateurs tot professionele 
zangers/musici. Ook luisteraars zijn van harte welkom, want publiek is 
natuurlijk onmisbaar. 
 

Een professionele pianist is aanwezig ter begeleiding: Caecilia Boschman uit 
Dordrecht. Voor harpspelers staat een echte Camac-harp klaar.  
Afhankelijk van de opkomst wordt getracht ieder tweemaal aan bod te laten 
komen (breng je muziek mee!). De entree is 6,- (ook voor deelnemers), inclusief 
koffie en hapje. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. 
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Draagt u d’Engelenburgh een warm hart toe?  
Word dan Vriend en bezoek concerten kosteloos. 

Kijk op www.villa-engelenburgh.com/vrienden/  

Zó was de tafel gedekt 

tijdens het 

Monumentenweekend. 

Maar zo kan het ook 

zijn wanneer u hier 

komt voor 

bijvoorbeeld een 

ontvangst. Een 

klassieke maaltijd in de 

sfeer van vroeger en 

met de kwaliteit van 

vroeger.  

LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA: 
 24 nov. Open Podium 

 26 nov. Young Piano Masters Society 
Pianist Edzo Bos met violist, cellist en zanger. Het 
wordt een spektakel ! 

 17 dec. Kerst in d’Engelenburgh 

Inmiddels traditioneel kerstconcert, voor de pauze 
opera/operette, daarna kerstliederen. Sfeer ! 

Optreden Duo Beth en Flo verplaatst 
Het optreden door Duo Beth en Flo (‘Klassiek met een vleugeltje 
theater’) dat op 26 november zou plaatsvinden, wordt verplaatst. 
Dat heeft wel een leuke en bijzondere reden: Claudette is gevraagd 
om het Tweede Pianoconcert van Rachmaninov uit te voeren met 
het orkest Brabant Sinfonia. Een geweldige en grote kans, die ze niet 
kon laten liggen! Ze heeft dan ook 'ja' gezegd, maar... de uitvoering 
van dit concert vindt precies plaats op 26 november ! In overleg 
komen Elsbet Remijn en Claudette Verhulst komend jaar alsnog. 
 

Dank voor felicitaties, maar…  
Diverse lezers feliciteerden ons met het 
monumentenschildje in de veronderstelling dat 
we recent de monumentenstatus voor het pand 
hadden gekregen. d’ Engelenburgh is echter al 
zeventien jaar een rijksmonument. Met het bordje 
(geschenk van de gemeente Moerdijk)  is nu ook 
te zien dat het een beschermd pand is.  

Het was weer geweldig….. Tobias en Lidy brachten ‘klinkende’ muziek 

Beleef het zelf: ontvangst in stijl 

 

 

Met aandacht bereid 

en geserveerd. 

Afgestemd op uw 

persoonlijke wensen. 

 

Reserveer ook eens 

een lunch of high-tea 

met vrienden! Zend 

een berichtje naar 

engelenburgh@live.nl  

 

Nu al…. 

….zijn er reserveringen voor het Kerstconcert. Fijn 
dat mensen er naar uitzien. 
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