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Beste lezer, 
De kans is groot dat u d’Engelenburgh al eens bezocht. Veel gasten 
die voor het eerst komen, zijn verrast door de sfeer en de ontvangst 
hier. En zijn vervolgens verbaasd dat ze nooit eerder kwamen.  
Daarom, was U hier misschien nooit eerder, kom gewoon eens naar 
een concert, dan weet u wat u miste. De voorstellingen in deze 
nieuwsbrief zijn er beslist aantrekkelijk genoeg voor. 
 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer aan aantal prima concerten 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 28 oktober, 14.15 uur, kaarten  € 14,00  
Drie Dolle Diva’s  

  We noemen het maar operetta , want is het opera of is het 
 operette? En is het serieus of mag je ook lachen?  
 Drie sopranen in variabele timbres verrassen u met  
 onverwachte presentaties.  
 Ellen Deelen, Jet Hogen Esch en Mascha van de Kuit brengen met  
 pianiste Caecilia Boschman een heerlijk programma met verrassend 
amusement!  
Bekende nummers en aria’s in een ander jasje. Onverwachte presentaties 
en met een knipoog. Geniet van oldtimers als ‘Lili Marleen’ van (en door, 
jawel) Marlène Dietrich, de Barbier van Sevilla of de Juwelenaria. Of het 
hilarische kattenduet van Rossini. Een middag om niet snel te vergeten. 
 
De middag duurt tot ongeveer 16.30 uur. De toegang is inclusief koffie en 
taart. Na afloop is er een ‘ontmoet en groet’moment met de dames. 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 

 
zondag 11 november, 14.15 uur, kaarten  € 14,00 
Cabaret van Zolder  
Cabaret van Zolder brengt de ontroerende voorstelling 'Familie?'. 
Prachtige kleinkunst-klassiekers die u vast zult herkennen. Liedjes van 
o.a. Toon Hermans, Drs. P, Jenny Arean, Jeroen van Merwijk, Herman van 
Veen en Annie M.G. Schmidt zijn bewerkt tot prachtige meerstemmige 
zangstukken, met een kolderiek sausje. De spelers graven in de 
voorstelling Familie? in het verleden van hun families en doen een aantal 
wonderlijke ontdekkingen die ze graag met u delen!  
Familie? is een humoristische show waar u bij wilt zijn! 
 
Reserveer alvast (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 
 
 

Kom naar het KLASSIEK OPEN PODIUM op 26 oktober 
Vrijdagavond 26 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. 
Caecilia Boschman uit Dordrecht is aanwezig ter begeleiding. Breng muziek mee voor minimaal 
2 stukken. De entree is 6,- p.p. (ook voor deelnemers). De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur. 

n i e u w s    b r i e f 
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LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA: .  
 11 nov. Cabaret Van Zolder 

met  het  prachtige  kleinkunstprogramma  ‘Familie?’ 
 25 nov. Young Piano Masters 

Pianiste Yukiko Hasegawa geeft met een mystery 
guest een niet-te-missen concert. 

 30 nov. Klassiek Open Podium 
voor vocalisten, pianisten, violisten, fluitisten, 
harpisten etc. 

 23 dec. Kerst in d’Engelenburgh 
Het inmiddels traditionele Kerstconcert, met voor 
de pauze opera / operette, daarna kerstliederen.   

 26 dec. Kerstfeest voor eenzame  
mensen 

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

Variatie troef tijdens Open Podium 
van 28 september 
Het Klassiek Open Podium van 28 september was niet zo 
druk, maar supergezellig. Diverse bekende en onbekende 
liederen kwamen voorbij en enkele deelnemers wisten het 
publiek te amuseren met spontane duetten.  
Van Dowland en Pergolesi tot Bach en Kurt Weill, variatie 
was er genoeg en kwaliteit ook. Leuk is dat de deelnemers 
hun zangstuk inleiden met een toelichting over de 
componist en/of het lied. 
 
Wie niet kon komen of nog twijfelt om te komen zingen: 
op 26 oktober is een herkansing mogelijk tijdens het 
eerstvolgende Klassiek Open Podium.  
 
Joost van Dijk en Ton Idsinga tijdens een spontaan duet. 

 

Concert Remon Holsbergen 
Het pianoconcert dat Remon Holsbergen 30 september ten 
gehore bracht, was een unaniem succes. De gasten 
genoten bovenmate van zijn pianospel, de high-tea en 
zelfs het schitterende weer, dat veel bezoekers de tuin 
inlokte. 
Op het programma stonden de Waldstein-Sonate van 
Ludwig van Beethoven,  Arabesque nr. 1 van Claude 
Debussy en een selectie uit de 24 Preludes van Frédéric 
Chopin. Na afloop bleef Remon voor een gezellig gesprek 
met gasten in de tuin.  
Het volgende concert van de Young Piano Masters is op 
25 november, dan komt Yukiko Hasegawa met een 
mystery –guest. 
 

 

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

Een jarige? Verras met iets origineels! 
Geef een concert, high-tea of lunch in 

d’Engelenburgh kado. 
Een onvergetelijk geschenk. 

http://www.villa-engelenburgh.com/vrienden/
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