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De maand is nog niet voorbij en toch presenteren wij 
u al de april-nieuwsbrief. Zo brengen we nog even 
het concert van ToucheVent op 31 maart onder de 
aandacht (er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar) en 
het volgende concert vindt al plaats op 14 april. 
Verder vragen we aandacht voor de herdenkings-
penning die kunstenaar Rien Joosen ontwierp. Een 
mooie kans om een uniek kunstobject met betrek-
king tot de vaderlandse historie in bezit te krijgen.  
 

Nieuwsgierig geworden? Alle informatie staat in 
deze nieuwsbrief. Wie nieuwsgierig is naar de 
concerten, doet er het beste aan hiervoor te 
reserveren.  

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  
de magnolia bloeit weer… 

 

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer twee 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 14 april, 14.15 uur, kaarten  € 14,00  
Duo Ebano  
Een spetterend concert door DUO EBANO, 
bestaande uit Marco Danesi (klarinet) en 
Paolo Gorini (piano), afkomstig uit Italië. 
 
Paolo en Marco 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. 
 
Marco Danesi is voor klarinet afgestudeerd op het 
conservatorium in Milaan. Aansluitend behaalde 
hij een master op de Juilliard School in New York 
en daarna nog een master op het Conservatorium 
van Amsterdam. 
Paolo Gorini is een Italiaanse pianist en tevens 
componist. Hij houdt zich vooral bezig met 
eigentijdse muziek, maar door zijn opleiding is hij in staat verschillende genres muziek te spelen. Hij nam meerdere malen 
deel aan het Composer Festival in Amsterdam en trad op in de Royal Academy of Music in Londen. 

 
In 2015 hervonden ze elkaar in Amsterdam en begonnen hun 
gezamenlijke optredens. Als DUO EBANO wonnen Marco 
en Paolo in 2017 het Storioni-festival in Eindhoven. 
 
‘Duo Ebano bevrijdt piano en klarinet van hun traditionele 
repertoire. Debussy en Brahms worden aangevuld met 
muziek van Jörg Widmann en Frank Zappa.’ 
 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 
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Rien Joosen ontwerpt herdenkingspenning Willem Barendsz. 
 
De oudenbossche kunstenaar Rien Joosen presenteert binnenkort zijn herdenkings-
penning die hij maakte naar aanleiding van de nederlandse walvisvaart tussen 1946 
en 1964. Rien Joosen exposeerde afgelopen jaar in d’Engelenburgh tijdens het 
Monumentenweekend. 
 
Bij die ‘afscheidsexpositie’ – Rien werd dat jaar tachtig – waren al kunstvoorwerpen te 
zien die hij maakte tijdens zijn reis met de Willem Barendsz. in de wateren rond 
Antarctica. Het betrof toen zijn allereerste beeldjes en die waren gemaakt van 
potvistand. (Overigens zijn die beeldjes tot en met september te zien in het Natuurhistorisch 
en Volkenkundig Museum in Oudenbosch als onderdeel van de expositie ‘Elpenbeen en Zilver’.) 
 
De driedimensionale verbeelding liet Rien niet los. Ondermeer aan de TH te 
Eindhoven volgde hij workshops boetseren en beeldhouwen en ook bronsgieten en 
patineren. Daarna behaalde hij het laureaat (cum laude) beeldhouwen tijdens een 
vijfjarige studie aan een kunstacademie in België. In zijn zelfgebouwde ovens goot hij 
zijn figuratieve en geabstraheerde beelden, in brons of aluminium. Rien had exposities 
in Nederland, België, Engeland en Australië. 
 
penning  
Sinds enkele jaren houdt Rien zich ook bezig met penningkunst in brons (geboorte- en herdenkingspenningen). Wat lag 
meer voor de hand dan een penning te ontwerpen ter herinnering aan de nederlandse walvisvaart? De Willem Barendsz 
was het tweede nederlandse walvisfabrieksschip (na de Willem Barendsz I) dat tusen 1955 en 1964 werd gebruikt als 
moeder- en fabrieksschip voor negen walvisvaartexpedities. Rien voer mee in 1962 en 1963. 

De frontzijde van de 
penning heeft de tekst 
‘NEDERLANDSE 
WALVISVAART 1946-
1964’ 
De keerzijde ‘MS 
WILLEM BARENDSZ.’ 
De diameter van de 
zware penning is 92 mm.  
en de gemiddelde dikte 
is 5 mm. 
De penning kan zowel in 
de kleur bruin of groen 
gepatineerd worden. De 
kosten bedragen rond de 
€ 80,- . Bestellen kan via 
engelenburgh@live.nl.  
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