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Lieve muziekvrienden, 
 

het Open Podium in oktober was een prachtig succes. 
Deelnemers kwamen dit keer uit ondermeer Barendrecht, 
Tilburg, Utrecht, Almere en zelfs uit Friesland. We hadden 
nooit verwacht dat onze reikwijdte zo groot zou worden. 
 

Voor het concert door Trio la Joie op 24 november zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar (twijfel niet, kom gewoon!). 
We kijken uit naar de Kerstbijeenkomsten en mogen ook al 
uitzien naar mooie concerten in 2020 (zie overzicht). 
 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
d’ Engelenburgh heeft weer 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 22 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 Jeroen van Staveren 
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! 
Reserveer bijtijds (06 8357 2448 of engelenburgh@live.nl). 

 

 
 

Kerstdiner voor eenzame mensen op Tweede Kerstdag 
Mensen die de Kerstdagen alleen door (moeten) brengen, kunnen zich 
opgeven voor het Kerstfeest in d’Engelenburgh op 26 december. Dat 
mogen ook echtparen zijn. Voor maximaal twintig mensen is er plaats aan 
de stijlvol gedekte tafel. Vooraf wordt gezellig wat gedronken en gepraat 
bij de open haard.  
Een ouderwetse Kerst die hopelijk nog jaren herinnerd zal worden. 
Uitgangspunt is wel dat er minimaal tien deelnemers zijn. 
Ontvangst vanaf 16.00 uur. Voor deelname wordt een kleine vergoeding 
gevraagd. Informatie en aanmelden via engelenburgh@live.nl . 
 
 

 

K o m  n a a r  ‘t  K L A S S I E K  O P E N  P O D I U M  o p  28 f e b r. 
Leuk, bijzonder en verrassend. Maak het mee, als vocalist, musicus of toeschouwer. 

Gegarandeerd een prima avond! 

N I E U W S    B R I E F 
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LET ALVAST OP DE VOLGENDE DATA: 
 

 26 januari Wiener Bonbon 
Een heerlijk nieuwjaarsconcert 

 23 febr. Pianoduo Symbiosis 
Elisabeth Crommelynck en Sander Meersmans 
brengen hun nieuwe programma ‘Sonata of a day’. 

 28 febr.  Open Podium 

 28 maart Galaconcert Wouter Harbers 
Een avondconcert als in het theater met pianist 
Wouter Harbers. Een voorstelling met kaarslicht.  

 24 april  Open Podium 

 31 mei Jazz met Pinksteren 

De amerikaanse jazzlegende Bram Wijnands geeft 
weer een swingende pianovoorstelling met 
ouderwetse jazz. 

Muziek spreekt in een taal die kan zwijgen 

Zij spreekt waar niet gezegd kan worden 

En reikt naar het hart 

In troost; moedig en kwetsbaar 

Zij zal doen wat zij moet doen 

Licht, barmhartig en liefdevol 

d’Engelenburgh decor 
voor Sint Nicolaasfilm  
Half oktober veranderde 
d’Engelenburgh in een heuse filmset. 
Stichting Sint’s Pietengedoe maakte 
hier opnames voor de Sinterklaasfilm 
‘Het Dagboek van Sinterklaas’, een 
initiatief met Streekomroep Ons West 
Brabant, te zien op tv en YouTube. In 
dedriedelige serie krijgen de kinderen 
een kijkje thuis bij Sinterklaas en zijn 
Pieten. De ene dag is Actiepiet zoek, 
dan vergeet Hoofdpiet het grote boek 
en tenslotte gaat het feest bijna niet 
door vanwege  Divapiet. Drie kleine 
verhaaltjes uit het Dagboek van de 
Sint.  Vanaf 17 november 2019 elke 
dag te zien bij Ons West Brabant TV 

 
 

Zangles ? 

Wie (beter) wil leren zingen 
en en passent over muziek en 
componisten wil horen, kan 
voor zangles terecht in 
d’Engelenburgh.   
Ellen Deelen geeft lessen in 
zang en zangtechniek. Met 
haar achtergrond als 
dramatische sopraan in 
opera’s en operettes is zij op 
de hoogte van de kneepjes 
van het vak. Zij is ervaren in 
lichte jazz en klassieke 
zangkunst. Ook volgde  zij 
een dirigentenopleiding. 

 
 

Dank aan alle rekeninghouders bij de Rabobank 
die op ons stemden tijdens de Clubkascampagne. 

We ontvingen een cheque van € 367,45 ! 
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