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Waarde cultuurliefhebber,
het jaar is omgevlogen. Alsof we net het kerstconcert
achter de rug hebben en nu is het al bijna wéer zover.
In elk geval kijken we terug op een mooi cultureel
jaar (waarvan velen van u zelfs meerdere keren
deelgenoot waren) met prachtige middagen en
bijzondere musici.
Wat een voorrecht om dat allemaal mogelijk te
maken. En dat u ons weet te vinden. Bedankt!
Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen
…..even een bloemetje in deze koude tijd.

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort
d’ Engelenburgh biedt een onvergetelijke Kerst. 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 17 december, 14.15 uur,
kaarten € 12,50

Kerst in d’Engelenburgh

Het mag inmiddels traditioneel genoemd
worden: het Kerstconcert in
d’Engelenburgh. Met een ouderwetse vier
meter hoge kerstboom op de achtergrond
zingen de sopranen Ellen Deelen,
Jet Hogen Esch en bariton Wim van Wijck
voor de pauze liederen uit opera, operette
en musical.
Na de pauze wordt het echt Kerst met
bekende en minder bekende kerstliederen,
waar bij sommige ook kan worden
meegezongen.
Tijdens de pauze staat er geen warme chocolademelk klaar, maar wel heerlijke kerstkrans. Da’s ook lekker bij koffie en
thee. Het belooft een heerlijke middag te worden. Een mooier begin van uw feestdagen is nauwelijks denkbaar!
Reserveren via engelenburgh@live.nl of 06-83572448.

dinsdag 26 december KERSTFEEST VOOR MENSEN DIE ALLEEN ZIJN
Het Kerstfeest voor mensen die de kerstdagen alleen doorbrengen, slaat aan. We
mogen al rekenen op diverse belangstellenden. Een paar plaatsen zijn nog
beschikbaar.
Tweede Kerstdag biedt St. d’Engelenburgh een kerstfeest met diner in ouderwetse sfeer.
Want: “niemand hoeft met zulke dagen alleen thuis te zijn.”
De sfeervolle kamers van het pand zijn geheel in kerststijl ingericht, inclusief een boom
van vier meter en passende muziek. De ontvangst is vanaf vier uur. Na een ontvangst bij
de open haard wordt men onthaald op een viergangen-diner aan de tafel die klassiek
gedekt is. Met pianomuziek en gezellige gesprekken is het heerlijk genieten.
Het feest is mede mogelijk dankzij een bijdrage van de Rabobank.

Iets meer over onze engel
Regelmatig vragen bezoekers naar de
herkomst van de engel in de voortuin.
Of waar het hoofd is gebleven.
Tsja, dat ligt nog ergens in
Griekenland. Daar werd
het oorspronkelijke beeld
gevonden in 1863.
Het beeld bij
d’Engelenburgh is een
kopie van het beeld Nikè
van Samothrace,
‘de Gevleugelde Victorie’.
Het origineel staat in het
Louvre te Parijs en werd
waarschijnlijk vervaardigd
tussen 200 v.Chr. en 190
v.Chr. Het beeld is een
meesterstuk van leven,
beweging en realisme en
straalt allure uit. Het stelt
een gevleugelde vrouw
voor, de allegorie van de
overwinning, op het moment waarop deze gevleugelde Nikè neerdaalt
op de voorsteven van een
schip.
Door de hevige wind kleeft
haar kleding - of zeer fijne
chiton - aan haar lichaam,
waardoor haar sierlijke vormen zichtbaar worden.
Het beeld is, met vleugels,
3,28 meter hoog en is vervaardigd van wit marmer.

De fragmenten werden ter plaatse samengevoegd en
naar het Louvre
verstuurd.
Aan de hand van het
torso leidt men af dat de
rechterarm opgeheven was.
De rechtervleugel van het beeld is een symmetrische gipsen versie van de originele linkervleugel.
Tijdens verschillende opgravingen werden allerlei stukjes
van de originele rechtervleugel gevonden. Daaruit bleek dat de
afwerking van de rechterkant van het standbeeld
oppervlakkiger is dan die van de linkerkant. Hieruit wordt
opgemaakt dat het beeld bedoeld was om driekwart profiel
van links bekeken te worden.
Dankzij verschillende opgravingen en reconstructies
kwam men tot de conclusie dat het standbeeld
op een rechthoekige verhoging stond. Deze
verhoging kijkt uit over de Egeïsche Zee.
Ons beeld staat pontificaal voor het rijksmonumentale pand dat d’Engelenburgh
tegenwoordig is en komt als het ware de
bezoeker tegemoet met de glorie die muziek
en kunst kunnen bieden.
Is het immers geen overwinning dat de cultuur die
wordt geboden, nog steeds bloeit en zoveel liefhebbers weet te vervullen met vreugde en blijdschap?
We hopen in dat spoor door te kunnen gaan
en rekenen er op dat de bezoekers blijven komen
en net zoveel plezier beleven in d’Engelenburgh
als wij om er te wonen en mensen te verrassen.

Het beeld werd in stukken
gevonden op 15 april 1863,
op het Egeïsche eiland
Samothrake door de Franse
viceconsul van het
Ottomaanse Rijk en
amateurarcheoloog
Charles Champoiseau.

In eerdere nieuwsbrieven werd aandacht besteed
aan door de Nikè geïnspireerde uitingen, zoals de
olympische medaille en de ‘spirit of ecstacy’ van
Rolls-Royce.
De Romeinen tenslotte noemden
haar Victoria.

Kom naar het OPEN PODIUM op 26 januari (onder voorbehoud)

Het eerstvolgende Open Podium is waarschijnlijk op vrijdag 26 januari, en anders op 23 februari. (Hou
gewoon beide opties vanaf 20.00 uur open.) Van harte welkom!
Het klassiek Open Podium biedt ruimte aan vocalisten, pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc.
Breng minimaal twee muziekstukken mee. Ook luisteraars zijn van harte welkom, want publiek is natuurlijk onmisbaar.

Draagt u d’Engelenburgh een warm hart toe?
Word dan Vriend en bezoek concerten kosteloos.
Kijk op www.villa-engelenburgh.com/vrienden/

LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA:
 26 jan. (?) Open Podium
 4 febr.
Duo Beth en Flo

Klassieke muziek met een vleugeltje theater.

Beleef de sfeer! Reserveer ook eens een lunch
of high-tea met vrienden!
Zend een berichtje naar engelenburgh@live.nl




23 feb. (?) Open Podium
25 feb.
Young Piano Masters Society
Pianist Erwin Rommert Weerstra en hoboïst Matteo
Costanzi! geven een recital van hoog niveau.

