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Aan al onze lezers, bezoekers, begunstigers, 
en allen die ons een warm hart toedragen:  
dank voor uw waardering, uw bezoek, uw 
attenties, uw complimenten en uw hartelijke 
ondersteuning.  
Het heeft ons ook in 2018 bevestigd in het idee 
dat we nog steeds op de goede weg zitten.  
Wat een fijne contacten mogen we vaak ervaren 
en hoe bijzonder dat veel gasten ook onderling 
verrassende overeenkomsten delen. 
We kijken – met u -  terug op een mooi 
cultureel en gevarieerd jaar 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 

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 23 december, 14.15 
uur, kaarten  € 12,50  

Kerst in d’Engelenburgh  
Het is weer zover: het traditionele 
Kerstconcert in d’Engelenburgh. Met 
een ouderwetse vier meter hoge 
kerstboom op de achtergrond zingen 
de sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen 
Esch en bariton Ton van Idsinga 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 fijne middag te worden. Een mooier begin van uw feestdagen is nauwelijks denkbaar! 
Reserveren via engelenburgh@live.nl of 06-83572448. 
 
 

 *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * Z E   K O M E N   W E E R !  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 
27 januari 2019   NIEUWJAARSCONCERT MET HET DELTA QUINTET 
Zondag 27 januari is het Delta Quintet weer paraat voor een sprankelend 
‘nieuwjaars’concert. Twee violen, een altviool, een cello en piano staan garant 
voor weense sferen tijdens dit nostalgische concert. Zonder een passend 
kamerconcert kan het nieuwe jaar in d’ Engelenburgh immers niet beginnen? 
 
 
 

n i e u w s    b r i e f 
 



 

Beleef de sfeer! Reserveer ook eens een lunch 
of high-tea met vrienden!  

Zend een berichtje naar engelenburgh@live.nl 

LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA: 
 25 jan. (?) Open Podium 
 27 jan. Delta Quintet 

Nieuwjaarsconcert, maar dan het echte. 
 24 febr. Pianoduo Symbiosis 

Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans. 
 28 feb. (?) Open Podium  
 31 mrt. ToucheVent 

Saxofonist Wim de Veth en pianist René van Assche 

Vertelconcert Young Piano Masters ontroerde  
De muziek was perfect gekozen. Orpheus en Eurydice, deze grieks-mythologische figuren stonden centraal tijdens het high 
tea-concert van de Young Piano Masters Society op 25 november.  Concertpianiste Yukiko Hasegawa bracht met hoboïste 
Esther van de Ploeg en Rens van Hoogdalem (filosoof en meesterverteller) een werkelijk eersteklas vertelconcert. 
 

 
 
Druk was het niet, maar de mensen die hadden gereserveerd, beleefden een Concertgebouw-ervaring van niveau. De 
gekozen muziek sloot haarfijn aan bij het verhaal over Orpheus en Eurydice, dat meeslepend werd verteld door Rens van 
Hoogdalem. Liszt, Poulenc en uiteraard Glass’ ‘Journey in the underworld’ uit Orpheus brachten vóór de pauze het 
publiek in vervoering, later aangevuld met Ludwig, Ravel, Respighi en Britten. 
 
Het verfijnde gevoel van zowel de pianiste als de hoboïste voor de muziek en het onderwerp bracht een sfeer die de 
luisteraars bijna ooggetuige maakten van de lotgevallen van de heroïsche Orpheus en zijn geliefde Eurydice. Het was een 
voorrecht om zo’n presentatie te kunnen meemaken en meerdere bezoekers, waaronder uit Amsterdam, Den Haag en 
Rotterdam, vonden het de reis meer dan waard. 
 

Kom naar het OPEN PODIUM op 25 januari (onder voorbehoud) 
 
Het eerstvolgende Open Podium is waarschijnlijk op vrijdag 25 januari, en anders op 28 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.  
 
TERUGBLIK OP AVOND VAN 30 NOVEMBER: 
VERRASSEND EN GEVARIEERD, SPONTAAN EN 
ONVERWACHT, GEZELLIG EN WARM 
Het Open Podium van 30 november was weer een prima 
gebeuren: zowel musici als toehoorders genoten van een 
verrassende en gevarieerde avond. Deelnemers kwamen 
ondermeer uit Dordrecht, Tilburg en Eindhoven, luisteraars 
ondermeer uit Fijnaart, Etten-Leur en Klundert. Tijdens de 
avond ontstonden spontaan duetten tussen de solisten en 
wat biedt meer vreugde dan dergelijke onverwachte 
presentaties? De avond werd besloten met een 
gemeenschappelijke meezinger. 

Hier zingt Lody Johannes, begeleid door Caecilia Boschman 

 
 
 
 
 

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

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