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Beste lezer, 
 

Klundert bij Kaarslicht op 15 december was betoverend mooi. 
Twintig van die 12.000 lichtjes stonden een week later voor 
d’Engelenburgh. Een paar lichtjes maken al zoveel verschil….  
 

Dan het weense concert eind januari. Het was een stijlvolle 
opening van 2019. Ook de inwendige mens werd, tot veler 
genoegen, verwend met warme apfelstrudel met vanillesaus.  
Wij blijven onze bezoekers verwennen: eind februari met een 
prachtige pianomiddag, in maart met een uniek saxofoon-
gebeuren. Graag tot ziens,  

Ellen en Marcel Deelen 

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer een prachtig concert 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.  
 
24 februari, 14.15 uur, kaarten  € 14,00  
Pianoduo Symbiosis 
Het vlaamse duo Elisabeth Crommelynck en 
Sander Meersmans zijn twee virtuozen die 
elkaar perfect aanvullen. Zij werden 
meermaals finalist en laureaat in nationale 
en internationale wedstrijden. 
 
Elisabeth en Sander zijn twee jonge pianisten 
die elkaar leerden kennen in het 
conservatorium van Antwerpen. Ze 
behaalden er beiden hun masterdiploma met 
grote onderscheiding in de klas van Levente 
Kende en Heidi Hendrickx. Hun hechte 
vriendschap en gedeelde passie voor 
vierhandige pianomuziek bracht hen samen 
tot ‘Pianoduo Symbiosis’. Sinds juni 2016 
leggen zij zich vol overgave toe op het 
pianoduorepertoire, en dat resulteerde in een reeks concerten in België en Nederland.  
Afzonderlijk traden beide pianisten al op in Frankrijk, Duitsland, Engeland, Hongarije en Italië. Naast hun activiteiten op 
het podium zijn beide pianisten ook verbonden aan de Antwerpse Academies: Elisabeth geeft pianoles en initiatie in 
Deurne en Sander is leraar piano en ‘piano-atelier’ in Borgerhout. 
 
Op 24 februari spelen zij ‘Invitation au voyage’, een muzikale reis door Frankrijk. Laat u verrassen met werken van o.a. 
Poulenc, Bizet, Debussy, Mozart, Chopin en Fauré. Bij elk muziekstuk wordt iets verteld over de componist, de compositie 
of iets verrassends. Na afloop is er een ‘ontmoet en groet’moment met de musici. 
Reserveren via engelenburgh@live.nl of 06-83572448. 
 

250 jaar geleden….. 2020 wordt bijzonder B-jaar 
Op 16 december 1770 werd in Bonn één van de invloedrijkste europese componisten 
geboren. Ludwig van Beethoven was de erfgenaam van de rijke en rijpe muzikale taal 
van Mozart en Haydn en sloot daar direct op aan. Hij bracht het Classicisme tot 
voltooiing en leidde de Romantiek in. Beethoven heeft de hele 19e eeuw overheerst met 
zijn muziek. Geen componist heeft zich aan zijn invloed kunnen onttrekken. Het ligt 
dus in de verwachting dat in het jaar waarin Beethovens 250ste geboortejaar wordt 
herdacht, veel aandacht wordt besteed aan deze virtuoos en diens muziek.  
Zou het niet aardig zijn om in d’Engelenburgh een themamiddag te organiseren waarbij 
zijn muziek centraal staat? We kijken met belangstelling uit naar reacties en suggesties.  

n i e u w s    b r i e f 
 

https://www.youtube.com/watch?v=tLW8CS7K4bI


 

d’ Engelenburgh 
als kwartetkaart 
 
Eind 2018 hadden 
winkeliers in Klundert een 
leuke spaaractie: 100 
speelkaarten met diverse 
afbeeldingen uit de 
gemeente Moerdijk. 
Daarmee kunnen maar 
liefst 25 kwartetten worden 
gemaakt met monumenten, 
evenementen, kunstwer-
ken,  buurtschappen…..   
Eén van de kaarten toont 
d’   Engelenburgh   en   daar  
zijn we best trots op. 

Bijzonder concert eind maart: cellomuziek op 
altsaxofoon.    Verrassend toegankelijk! 
 
Saxofonist Wim de Veth en pianist René van Assche vormen samen ToucheVent. 
Zij staan garant voor een verrassend concert. De saxofoon als klassiek instrument is 
voor velen nog onbekend terrein. Maar wie weet hoe gaaf Bach, Beethoven of 
Purcell de saxofoon hadden gevonden? Met name de altsaxofoon leent zich prima 
voor het spelen van werken die met name voor de cello zijn geschreven. 
Met het vertolken van de klassieke meesters op de saxofoon verlaten we de geijkte 
opvattingen die over deze muziekstukken heersen in de klassieke wereld. Mis het 
niet! 
Zondag 31 maart, 14.15 uur, kaarten € 14,00 incl. koffie en taart 

 

Let alvast op de volgende data :  
 

8 maart, 20.00 uur Open Podium 
(Klassiek) Open Podium voor vocalisten, pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc. 
 

14 april, 14.15 uur Duo Ebano 
Paolo Gorini (klarinet) en Marco Danesi (piano) ontmoetten elkaar tijdens hun studie 
aan het Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Duo Ebano was in 2017 de grote winnaar 
van de Storioni Willem Twee Contest. 
 

26 mei, 14.15 uur  Harpsoon (high-teaconcert) 
Hightea-concert met het sprankelende harp&fagot-duo Emmiko Groenemeijer en Joeri  
Deckers. Maak kennis met de prachtige klankkleur van een unieke combinatie. 
 

31 mei, 20.00 uur Open Podium 
(Klassiek) Open Podium voor vocalisten, pianisten, violisten, fluitisten, harpisten etc. 
 

9 juni, 14.30 uur  Jazz met Pinksteren 
De amerikaanse jazzlegende Bram Wijnands geeft weer een exclusief en swingend 
pianoconcert met ouderwetse jazz.  
 
Voor alle concerten geldt: reserveren via engelenburgh@live.nl of 06-83572448 
 
 

 

Een jarige?  
Verras met iets origineels! 

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

 

Een onvergetelijk geschenk. 

www.markvliet.nl 
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