
 

 D’  E N G E L E N B U R G H   f ij n a a r t 

Molenstraat 24   4793 EG   Fijnaart  oktober 2019  www.villa-engelenburgh.com   

Waarde cultuurliefhebber, 
na een rustige zomer beginnen we weer uit te zien 
naar muzikaal geluid. Diverse regelmatige bezoekers  
roerden zich al in de vrees dat er geen muziek-
middagen meer kwamen. Integendeel dus. 
Hoewel pas in november het eerste concert staat 
gepland, is er toch wel nieuws te melden. Vooral 
(voor ons belangrijk) de clubactie van de Rabobank. 
Stemt u mee? 
En over drie weken vindt het enige (Klassieke) Open 
Podium van dit najaar plaats, dus neem dit waar. 
 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer een prima 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.  
 

zondag 24 november, 14.15 uur, kaarten  € 14,00  
Trio la Joie 
Een nieuwe kans voor mensen die het concert in 2017 misten: Trio la Joie komt weer naar Fijnaart, met een geheel nieuw 
programma! Een combinatie van klassieke zang, accordeon en harp. Trio la Joie tekent voor een onvergetelijke middag. 
 
Mezzosopraan Gaudia Schillings, harpiste Jopie 

Jonkers en accordeoniste Trix Reintjens 
 
De luisteraars bij het concert in 2017 hadden 
destijds een geweldige middag. De ongewone 
combinatie was van begin tot eind een ademloze 
ervaring. De drie dames boeiden het publiek van 
de eerste tot de laatste noot. De complimenten 
van de toehoorders waren niet van de lucht. Van 
“Wat is dit geweldig zeg” tot “Onbegrijpelijk dat 
niet nog meer mensen reserveerden voor deze 
middag”. De kwaliteit van de musiciennes was 
dan ook van hoog niveau. Het spel van Trix, de 
warme stem van Gaudia en de pittige aanslag op 
de harp door Jopie namen het publiek mee naar 
een wereld waarvan ze na afloop slechts met 
moeite konden scheiden. 
Een waaier van muziekstijlen kwam aan bod: 
klassiek repertoire, Roemeense muziek en Zuid-
Amerikaanse stukken. Ook nu zal blijken dat je niet naar Amsterdam hoeft te reizen voor Concertgebouwkwaliteit ! 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl)! 

 
Gaudia Schillings (mezzosopraan) en 
Trix Reintjens (accordeon) vormen een 
bijzondere combinatie van klassieke 
zang en accordeon. Na een 
gezamenlijk en zeer succesvol 
optreden (Maastricht 2012, theater La 
Bonbonnière), besloten ze verder te 
gaan. Als duo ontwikkelden ze een 
geheel eigen muzikale stijl. Het duo 

leerde Jopie Jonkers kennen tijdens 
een gezamenlijk optreden. Dit beviel 
zo goed dat zij ook als trio gingen 
optreden. 
 
Jopie Jonkers (mezzosopraan en harp) 
studeerde aan het Conservatorium te 
Tilburg. Zij volgde lessen op de 
Venezolaanse en de Paraguayaanse 

harp bij diverse musici (oa Kenneth 
Ecury / Roberto Guarani) en 
ontwikkelde een eigen betoverende 
speel- en zangstijl. Zij gaf ontelbare 
concerten en had tv-optredens met 
verschillende groepen. Zo speelde zij 
ondermeer in de begeleidingsgroep 
van Harry Sacksioni. Ook maakte zij 
diverse cd’s. 
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18 o k t o b e r 
O p e n   P o d i u m 

d’Engelenburgh doet weer mee met de Rabobank clubkascampagne 
 

Helpt u ons weer om concerten en ontvangsten te blijven organiseren? Het 
is heel simpel (en kosteloos), door 2 van uw 4 stemmen uit te brengen op 
d’Engelenburgh. Stemmen kan vanaf 27 september t/m 6 oktober. Dank! 
 

https://www.rabo-clubsupport.nl/west-brabant-noord/deelnemers/details/39322-
stichting-dengelenburgh?actief-in=gemeente-moerdijk&thema=cultuur 

 

Kom naar het OPEN PODIUM op 18 oktober OPEN PODIUM OPEN 
Het eerstvolgende Open Podium is op vrijdag 18 oktober vanaf 20.00 uur. Van harte welkom! 

Vrijdagavond 18 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. 
 

Een professionele pianist 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. 

Het zal het enige Open Podium zijn dit najaar, want Caecilia is 

op tournee met het Scapino Ballet. Mis het niet! 

Kort nieuws 

WIM STATIUS MULLER OVERLEDEN 
Op 1 september overleed Wim 
Statius Muller. Deze pianist en 
componist, ook bekend als de 
Antilliaanse Chopin, betekende 
veel voor de Antilliaanse 
muziek. In Nederland is hij vrij 
onbekend. Zo niet bij bezoekers 
van d’Engelenburgh: meester-
pianist Erwin Rommert 

Weerstra placht graag een vrolijke tumba te  spelen van Statius 
Muller, vaak als toegift bij een concert. 
Wim Statius Muller werd in 1930 geboren in Otrabanda, een bijzonder 
muzikale wijk in Willemstad, Curaçao. Statius Muller kreeg er les van 
Jacobo Palm. In deze wijk werden van oorsprong Europese 
muziekstijlen en dansen, zoals de mazurka, wals en contradans, 
getransformeerd naar iets waar de Antillianen op konden dansen. Ook 
werden ze beïnvloed door Afro-Caribische muziek, de tambú, en 
Spaanse muziek, met de tumba. Dat alles hoor je terug bij Wim Statius 
Muller. 
Hij had een bijzondere loopbaan: naast pianospelen en componeren 
zette hij op de Antillen een veiligheidsdienst op, werkte hij bij de BVD 
in Den Haag en de NAVO in Brussel. Met zijn muziek de publiciteit 
opzoeken kon niet met het 
werk dat hij deed. Pas na 
zijn pensioen verscheen hij 
in de media. 
Zijn mooiste stukken 
schreef hij in Nederland, 
daarin hoor je een 
verlangen terug naar de 
tropen. Wim Statius 
Muller overleed op 
Curaçao, hij werd 89 jaar 

oud. 
 
 

ATILLA OP 6 OKTOBER 
Op zondag 6 oktober voert het koor Orpheus 
(van Caecila Boschman) de opera Attila van 
Giuseppe Verdi uit, samen met fantastische 
solisten en instrumentalisten.  
Het verhaal speelt zich af in het jaar 452 tijdens 
de verovering van Italië door de Hunnen en 
hun aanvoerder Attila. Het belooft een 
strijdvaardige middag te worden!  
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