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In deze nieuwsbrief aandacht voor drie aantrekkelijke concerten, 
de eerste al op 6 mei. Daarna het traditionele Jazz met Pinksteren  
(ook niet te versmaden) en tenslotte op 3 juni weer een heerlijk 
high-teaconcert door de Young Piano Masters Society. 
En vergeet het Klassiek Open Podium  niet! 
Zo kunnen we de zomer wel in. 
Wie dan van het pand of de tuin wil genieten, reserveert toch 
gewoon een fijne high-tea hier? Op verzoek kunnen we wellicht 
ook muziek regelen. Informeer gerust. 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  
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zondag 6 mei, 14.15 uur, kaarten  € 14,00 Pianoduo Dimitrov-Boelee 
Elvire Boelee en Dimitar Dimitrov vormen sinds 2014 het pianoduo DimitrovBoelee. Geniet van een gastvrij onthaal 
met dit bevlogen pianoduo. Sinds hun eerste gezamenlijke optreden gaan ze als een speer, met een uitgesproken 
voorkeur door het publiek. Een concert door dit duo is een muzikale belevenis van niveau.  
 
In 2014 maakten zij hun debuut op radio 4 bij Opium op 4. 
In 2015 breidden ze hun repertoire als duo uit en inmiddels 
treden ze op tijdens concerten in heel Nederland. 
In 2016 wonnen ze de derde prijs in Ulvenhart Klassiek in 
Ulvenhout Breda en kort daarna de eerste prijs in de 
‘Kanjer muziek Serie’ in Theater de Leest in Waalwijk. 
 
Elvire Boelee speelt piano vanaf haar zesde. Ze kreeg eerst 
les van de Amerikaanse pianiste Anne Marie Mott en van 
de Russische pianiste Tamara Boiko. In 2009 werd Elvire 
toegelaten tot het Conservatorium en studeerde bij pianist 
Bart van de Roer, later bij Nata Tsvereli. In januari 2014 
studeerde  Elvire af aan het Prins Claus Conservatorium. 
 
Dimitar Ivanov Dimitrov (Dobrich, Bulgarije) kreeg zijn 
eerste pianolessen op vijfjarige leeftijd. In 2004 mocht hij 
het Eerste Pianoconcert van Beethoven spelen met het 
orkest van de nationale muziekacademie in Sofia.  

Vanaf 2006 volgde hij lessen aan het Prins Claus 
Conservatorium in Groningen. 
Tijdens de Nationale Finale van het Prinses Christina 
Concours in 2007, sleepte hij een eerste prijs in de wacht. 
De jury noemde hem ‘een jonge leeuw op de piano in de 
traditie van de grote Russische pianisten uit het verleden’. 
In 2007 won Dimitar bij het Grachtenfestival zowel de 
hoofdprijs als de podiumprijs voor jonge musici. In 2008 
volgde de grote prijs van het ‘Maria Yudina International 
Concours’ in St. Petersburg en de eerste prijs bij de LISMA 
Foundation International Piano Competition in New York.  
Op uitnodiging van Jan Wijn, een van Nederlands meest 
gewaardeerde piano-pedagogen, begon Dimitar in 2010 
aan zijn Master of Music aan het conservatorium van 
Amsterdam, die hij in 2013 afrondde. 
 
U wacht een prachtige muzikaal onthaal! 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)!
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Reserveer ook eens een lunch of high-tea met vrienden! Zend een berichtje naar engelenburgh@live.nl 

zondag 20 mei, 14.30 uur, kaarten  € 12,50  
Jazz met Pinksteren  Jazz met Pinksteren 
Het is weer zover! Voor de derde keer op rij komt Bram 
Wijnands naar Fijnaart voor een weergaloos jazzconcert. 
Geniet van de meeslepende klanken van de man die in 
Amerika zijn eigen dag heeft. Eens per jaar komt Bram 
naar zijn geboortestreek in Brabant, de gelegenheid bij 
uitstek voor een swingend concert in d’Engelenburgh. 

Bram speelt piano in de stijl van Erroll Garner.  
Niet de eerste de beste die naar Fijnaart komt: in 1998 trad 
Bram Wijnands al op in de Carnegie Hall in New York. 
 
‘s Avonds is er een authentieke indische rijsttafel. Bram 
blijft ook, feestelijke stemming niet uitgesloten. Reserveer 
bijtijds, er is beperkt plaats! 
 
Reserveren via 06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl 

 

 
 

zondag 3 juni, 14.15 uur, kaarten  € 17,50 (incl. high-tea) 
High-teaconcert met Johann Markel en Matthew Baker 
Young Piano Masters in d’Engelenburgh: piano en bariton 
In de serie Meesterconcerten brengen concertpianist Johann Markel en bas-
bariton Matthew Baker een recital van hoog niveau. Geniet van 
Concertgebouwkwaliteit dichtbij.  
 
De Roemeense concertpianist Johann Markel komt naar 
Fijnaart. Zijn repertoire is groot: van Weense Klassiek, via 
de romantiek tot de postmoderne muziek. Zijn favoriete 
repertoire is het werk van Franz Schubert en Alexander 
Skrjabin, maar ook Joseph Haydn, Wolfgang A. Mozart, 
Felix Mendelssohn Bartholdy en Ludwig van Beethoven 
komen langs.  
Met de Australische bas-bariton Matthew Baker brengt hij 
een prachtig programma. Inclusief high-tea! 
 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 
 

 

Kom naar het OPEN PODIUM op 25 mei 
Het eerstvolgende Open Podium is op vrijdag 25 mei vanaf 20.00 uur. Van harte welkom! 

Vrijdagavond 25 mei 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,- per persoon (ook voor 
deelnemers). De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. 
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