
 

 d’  e n g e l e n b u r g h   f ij n a a r t 

Molenstraat 24   4793 EG   Fijnaart  november 2017 www.villa-engelenburgh.com   

Waarde lezer, 
bij het samenstellen van deze nieuwsbrief hebben we net een geweldig 
weekend achter de rug, dat begon vrijdagavond met een succesvol Open 
Podium. Nog geen jaar na de start weten mensen uit werkelijk heel Nederland 
onze locatie te vinden. De zondagmiddag was gevuld met een ensemble uit 
Weert/Eindhoven en zij gaven een weergaloos concert. 
Gemist? Deze nieuwsbrief biedt enkele nieuwe data voor een herkansing. 
Want het werd weer bevestigd door de aanwezigen : ‘een bezoek aan d’Engelenburgh is absoluut een 
aanrader!’ We citeren dit graag en met trots.    Tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer traktaties 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 26 november, High-teaconcert met Edzo Bos 
14.15 uur, kaarten  € 16,50 (incl. high-tea) 
Young Piano Masters in d’Engelenburgh  
Concertpianist Edzo Bos, met violiste Lucia Boeken en  
celliste Anne Korff de Gidts en bariton Ronald Willemsen 
 
Edzo studeerde aan de conservatoria van Groningen en Genève. Als 
jong talent won Edzo een 3e en 1e prijs bij het Prinses Christina 
Concours. In 2007 was hij één van de laureaten van De Harten Aas 
Trofee, een prijs van het Prins Claus Conservatorium. Op uitnodiging 
van het Prinses Christina Concours en de Nederlandse ambassades 
maakte hij een tournee naar de Verenigde Arabische Emiraten en 
Oman. Eerder maakte hij tournees naar Hongarije, met als hoogtepunt 
een concertserie in het Frans Liszt Huis in Budapest.  
Hij volgde piano- en kamermuziekcursussen in Zwitserland, Duitsland 
en Frankrijk en diverse masterclasses. 
Tijdens zijn studietijd in Zwitserland dirigeerde Edzo twee jaar lang 
het koor 'La Chanson d'Hauterive' en begeleidde op het 
conservatorium de operaklas. 
 
Sinds zijn terugkomst uit Zwitserland heeft hij zich in Amsterdam gevestigd. 
Hij speelt veel kamermuziek en liedbegeleidingen en vormt een vast duo met 
mezzo-sopraan Anneloes Volmer. Met Lucia Boeken en Anne Korff de Gidts 
speelt hij in een pianotrio. 
 

Lucia Boeken begon op haar 7e met vioolspelen. Na haar 
gymnasium werd zij toegelaten tot het Conservatorium 
van Rotterdam in de klas van Vesna en Igor Gruppman, 
concertmeester van het R’dams Philharmonisch Orkest. Zij 
was prijswinnares van onder andere het Prinses Christina 
Concours en volgde masterclasses bij Shmuel Ashkenasi, 
Emmy Verhey, Micha Molthoff, Gyula Stuller en Zvi 
Maschkowski. Lucia nam deel aan de Idylwilld Arts 
Academie (California), het Orlando Festival en de 
Academie Musicale in Morges (Zwitserland).  
Als kamermusicus won Lucia prijzen bij de Amsterdamse 
Muziekprijs en Entree Kamermuziek Concours en trad zij 
op in het Concertgebouw, het Muziekgebouw a/h IJ, de 
Philharmonie in Haarlem en tijdens het Grachtenfestival. 
Lucia heeft veel ervaring met tango. Verder speelde ze in 
het ensemble van de Parijse bandoneonist Olivier Manouri, 
waarmee zij optrad op verschillende festivals. 

De celliste Anne Korff de Gidts speelt cello sinds haar 11e  
en werkt graag samen met andere kunstdisciplines. Zo 
treedt zij regelmatig op met de bekroonde schrijfster Joke 
van Leeuwen. Ook speelt Anne regelmatig mee in het 
Cell08ctet Amsterdam, met wie zij tijdens Oerol 2016 de 
muziektheatervoorstelling Instant Happiness in première 
bracht. Met deze voorstelling verzorgden zij ook de pre-
opening van de Cello Biennale 2016. 
Anne studeerde in 2013 af in Amsterdam bij Monique 
Bartels. Daarna volgde zij haar Masteropleiding bij Charles 
Watt via het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Anne bespeelt een speciaal voor haar gebouwde cello door 
Johan Jacobs uit 2010. Haar strijkstok is van Albert Elswijk. 
Anne werkte mee aan meerdere tv-, cd- en dvd-opnames 
Zo vervulde zij een gastrol in de populaire jeugdserie 
SpangaS. Met studenten van de Theaterschool werkte zij 
samen voor het YO! Opera Festival. 

n i e u w s    b r i e f 
 



 

Een jarige? Verras met iets origineels! 
 

Geef een concert, high-tea of lunch in 
d’Engelenburgh kado. 

Een onvergetelijk geschenk. 

 
LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATUM : 
17 dec. Kerst in d’Engelenburgh 
Inmiddels traditioneel kerstconcert, voor de pauze 
opera/operette, daarna kerstliederen. Een mooier 
begin van uw feestdagen is nauwelijks denkbaar! 

Kom naar het OPEN PODIUM op 24 november 
Het Open Podium op 27 oktober was een belevenis op zich. Maar 
liefst twintig liederen werden ten gehore gebracht door de 
deelnemers. Publiek maar ook de uitvoerenden zelf genoten 
zichtbaar van de onverwachte presentaties en de verrassende 
stemmen. De vocalisten kwamen uit diverse plaatsen: 
Barendrecht, Eindhoven, Rotterdam, Oss, Ossenzijl (Overijssel) en 
zelfs uit Friesland! (Ja, heus.) 
Het eerstvolgende Open Podium is op vrijdag 24 november vanaf 
20.00 uur. Van harte welkom! 
 
Pianiste Caecilia Boschman uit Dordrecht staat weer garant voor professionele begeleiding. Voor harpspelers staat een 
echte Camac-harp klaar.  
Reken op twee (als het lukt drie) aria’s / muziekstukken (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. 
 

 

Kerstdiner voor alleenstaanden op Tweede Kerstdag 
Mensen die de Kerstdagen alleen door (moeten) brengen, kunnen zich opgeven voor 
het Kerstfeest in d’Engelenburgh op 26 december. Dat mogen ook echtparen zijn. Voor 
twintig mensen is er plaats aan de stijlvol gedekte tafel. Vooraf wordt gezellig wat 
gedronken en gepraat bij de open haard. Een ouderwetse Kerst die hopelijk nog jaren 
herinnerd zal worden. Uitgangspunt is wel dat er minimaal tien deelnemers zijn. 
Ontvangst vanaf 16.00 uur. Informatie en aanmelden via engelenburgh@live.nl . 
 

 

Eerste huwelijksvoltrekking in d’Engelenburgh 
In december vindt het eerste huwelijk plaats in d’Engelenburgh.  
 

Trio la Joie verraste inderdaad op 29 oktober  
Een verrassend concert was beloofd. Ieder van de gasten had een geweldige middag tijdens het concert door Trio la Joie. 
De ongewone combinatie van klassieke zang, accordeon en harp was van begin tot eind een ademloze ervaring. 
 
Mezzosopraan Gaudia Schillings, harpiste Jopie Jonkers en 
accordeoniste Trix Reintjens boeiden het publiek van de eerste 
tot de laatste noot. De complimenten van de toehoorders 
waren niet van de lucht. Van “Wat is dit geweldig zeg” tot 
“Onbegrijpelijk dat niet nog meer mensen reserveerden voor 
deze middag”. De kwaliteit van de musiciennes was dan ook 
van hoog niveau. Het spel van Trix Reintjens, de warme stem 
van Gaudia Schillings en de pittige aanslag op haar harp door 
Jopie Jonkers namen het publiek mee naar een wereld 
waarvan ze na afloop slechts met moeite konden scheiden. 

Een 
waaier 
van 
muziekstijlen kwam 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. 
 
Dit is de klasse waarvoor mensen naar Fijnaart komen en dan blijkt 
dat je niet naar Amsterdam hoeft te reizen voor Concertgebouw-
kwaliteit. Houdt de site in de gaten voor nieuwe kansen! 
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