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Waarde cultuurliefhebber,
wanneer de zonovergoten dagen aanhouden, kunnen
we haast in de tuin onze concerten voortzetten.
Uiteraard doen we dat niet, de sfeer (en akoestiek) is
binnen natuurlijk het beste, maar in de pauze is het
bij mooi weer goed toeven in de ‘hof’ van
d’Engelenburgh.
Deze nieuwsbrief komt al ruim voor het concert van
26 mei en het Open Podium op de 31 e, maar dat is
vanwege de aandacht voor Aafje Heynis die op 2 mei
95 jaar geleden werd geboren en omdat Ellen zingt
op 4 mei tijdens Dodenherdenking.
Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort
d’ Engelenburgh heeft weer aantrekkelijke 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 26 mei, 14.15 uur, kaarten € 17,50
HarpSoon
(inclusief high-tea)
Een heerlijk hightea-concert met het
sprankelende harp & fagot-duo
Emmiko Groenemeijer en Joeri Deckers.
Maak kennis met de prachtige klankkleur
van een unieke combinatie.
Harpiste Emmiko Groenemeijer begon op haar
zevende met harplessen aan de Muziekschool
Kennemerland te Haarlem. Een aantal jaar later
deed Emmiko onder begeleiding van harpdocente
Mariska Pool succesvol toelating tot de vooropleiding van het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag.
Daar studeerde zij Klassiek Harp bij Ernestine
Stoop. In maart 2015 behaalde Emmiko haar
bachelordiploma en sindsdien is zij zowel
uitvoerend als docerend actief als harpiste.
Emmiko volgde masterclasses bij onder anderen
Erika Waardenburg, Lavinia Meijer, Isabelle
Perrin, Edmar Castaneda, Pävi Severeide en
Sandrine Chatron.
Fagottist Joeri Deckers rondde in het voorjaar van
2015 zijn bachelor fagot af bij Johan Steinmann in
Den Haag. Hij kreeg tijdens zijn opleiding
regelmatig lessen van Dorian Cooke en Bram van
Sambeek. Ook studeerde hij een half jaar aan het Royal College of
Music in Londen, waar hij bij onder anderen Joost Bosdijk en
Martin Gatt lessen volgde. Joeri speelt in verschillende orkesten,
waaronder het Zeeuws Orkest.
Naast fagot heeft Joeri binnen de muziek een passie voor
blaasorkesten en het dirigeren daarvan.
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)!
In de pauze wordt een gevarieerde high-tea geserveerd.

Het eerstvolgende Open Podium is op vrijdag 31 mei. Van harte welkom!

Vrijdagavond 31 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 pianiste 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.

zondag 9 juni, 14.30 uur, kaarten € 12,50
Jazz met Pinksteren Jazz met Pinksteren
Voor de vijfde keer op rij komt Bram Wijnands
naar Fijnaart voor een weergaloos jazzconcert in de
stijl van Erroll Garner. 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 voor een
swingend concert in d’Engelenburgh.
Reserveren: 06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl

Ellen Deelen zingt op 4 mei
Op 4 mei zingt Ellen Deelen ’s avonds in de Ontmoetingskerk aan de
Wilhelminastraat in Fijnaart, voorafgaand aan de dodenherdenking. Hoewel de
nadruk ligt op de ingetogen bijeenkomst, horen meerdere mensen graag de
liedvertolkingen door Ellen. Zij zingt die avond ‘Dank sei Dir, Herr’, ‘Bist Du bei
mir’ en ‘Lascia ch’io pianga’. De herdenkingsdienst begint om 19.00 uur.

Duo Ebano genoot van aandachtig publiek
“Thank you for your hospitality yesterday! Very nice environment and warm
audience!” Zo begon het mailtje dat we daags na het concert door Duo Ebano
ontvingen. Marco Danesi en Paolo Gorini hadden het aanwezige publiek verrast met
hun grandioze vertolkingen van Robert Schumann, Nino Rota, Leonard Bernstein,
Johannes Brahms en Carl Maria von Weber op klarinet en piano. Het publiek op zijn
beurt genoot ademloos van de muziek die op hoog niveau werd gepresenteerd. Een
concert dat beslist voor herhaling vatbaar is en Marco en Paolo bevestigden dat.
Als jonge musici zijn zij er zich van bewust dat het winnen van concoursen niet voldoende is om carrière te maken.
Daarom zijn ze ook actief op sociale media en persoonlijke reclame voor concerten.
“Als muziek een vorm van communicatie is, dan is kamermuziek één van de meest intense en doeltreffende muzikale
vormen om mee te communiceren, vertellen en inspireren.” Door middel van diverse projecten en nieuwe voorstellingen
betrekken zij hun publiek bij hun creatieve proces. Op dit moment zijn Marco en Paolo bezig met fondsenwerving voor
hun projecten als een muzikale video, een cd en een innovatief project dat zich richt op oude muziek en jonge
componisten. Interesse? Kijk op www.duoebano.com.

“Wie musiceert of zingt, brengt de componist tot leven”
Op 2 mei is het 95 jaar geleden dat de altsopraan Aafje Heynis werd geboren. Tijdens een
interview ter gelegenheid van haar 75e verjaardag zei de beroemde zangeres ondermeer
het volgende over muziek:
“Als je zingt, komt een stuk van je binnenste vrij. En doordat je teksten en muziek van een ander
zingt, kom je dicht bij die ander; je treedt binnen in de wereld van een componist. Door jouw
herscheppen wordt die componist wakker, herboren. Ik herken een componist die ik liefheb. Maar
dat is voor mij dan ook een voorwaarde. Muziek van een componist die geen vriend van mij is, wil
ik niet zingen.”
Aafje Heynis overleed in 2015.
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