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Zeker deze weken missen we node het bijwonen van 
concerten. Uiteraard kunnen we eindeloos putten uit 
opnames van prachtige muziek, maar hoe hadden ze 
tot stand kunnen komen als ze niet ooit live waren 
gespeeld? Het bewijst de onmisbaarheid van musici, 
die zovelen met hun gave weten te bereiken en ook 
hoe heerlijk het is om daar bij te kunnen zijn. We 
kunnen luisteren naar opnames van Maria Callas en 
erdoor geroerd worden, maar naar het theater gaan 
voor een concert van deze diva is toch ongeëvenaard. 
Het feit dat zelfs dít onmogelijk is geworden, 
bewijst de waarde van het bijwonen van een live 
concert. Zodra wij weer in de gelegenheid zijn iets te 
organiseren, zullen wij u van harte verwelkomen. 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort 
Tsja, was het maar zo. Binnenkort geen concerten in d’Engelenburgh. Het geplande Open Podium op 15 mei gaat niet door 
en ook de zangworkshop voor mantelzorgers in april was afgezegd.  

 

Meer afzeggingen 
Kunst-- en Cultuurroute 

Vorige week kregen we bericht dat de Kunst-- en Cultuurroute in 
september niet doorgaat. .Dat is spijtig, zeker omdat dit samenvalt met 
het Open Monumentenweekend. Zoals het er nu uitziet, moeten we dit 
jaar dus overslaan. (Voor wel komend jaar hebben we al wel een mooie 
expositie vastgelegd, dus 2021 moet onvergetelijk worden.) 
 

Jazz met Pinksteren 

Dan Jazz met Pinksteren, dit jaar op 31 mei. De affiche was al klaar. Bram 
berichtte 22 april vanuit Kansas dat reizen vanuit de VS niet is toegestaan 
en onzeker is of dit eind mei wel mag. Ook hij vindt het erg jammer, 
want hij speelt graag in d’Engelenburgh vanwege de sfeer en de enorme 
gezelligheid..  
“Misschien iets in de herfst of anders volgend jaar. Het zijn gekke tijden 
en het is niet voorspelbaar…. Ik hoop dat jullie er ook goed doorheen 
zullen komen. Zoals mijn vader altijd zei: “Hou het pootje strak.” 
Dat geven we graag aan iedere lezer door. 
 

Voor wie toch even wil genieten van Bram Wijnands: 
https://www.youtube.com/Just one of those things  
https://www.youtube.com/Hallelujah written in 1927 by Vincent Youmans 
https://www.youtube.com/Carioca at Riverfest in Kansas City 

 

 

Het Engelenburgher bankstel is historisch 

In de vorige nieuwsbrief stond iets over het bankstel in de voorkamer 
(een tweezitter, vier fauteuils en een salontafel, waarschijnlijk van de 
meubelmaker Pander), afkomstig van een van de schepen van de 
Holland-Amerikalijn en in 1940 op de rotterdamse kade gezet. 
Aanvullend daarop: het betrof de Statendam. Aan het begin van WOII 
in september 1939 had het schip nog enkele transatlantische reizen 
gemaakt, maar toen dat te gevaarlijk werd is het schip in januari 1940 
opgelegd aan de Wilhelminakade, waar het in mei verloren ging. 
Het bankstel werd tien jaar geleden geschonken door goede vrienden. 
 

N I E U W S    B R I E F 

 

https://www.youtube.com/Just%20one%20of%20those%20things
https://www.youtube.com/Hallelujah%20written%20in%201927%20by%20Vincent%20Youmans
https://www.youtube.com/Carioca%20at%20Riverfest%20in%20Kansas%20City


 

Zingen is haar lust 
De afgelopen weken was er voldoende tijd om eens in de 
oude stukken en opnamen te duiken. We hebben maar 
eens overzichtelijk gemaakt wat Ellen zoal heeft 
gedaan tijdens haar zangcarrière. Dat werd – ook tot 
haar eigen verrassing – een heel overzicht. 
Aanvankelijk richtte Ellen zich op de oratorium. Daarin 
was zij in Voorburg een aantal jaren actief. Na enkele 
jaren stapte zij over naar opera en operette (de meest 
totale vorm van muziektheater) . Zij zong en speelde als 
gast tweemaal per jaar mee in een grote productie.  
* Tussendoor was zij actief met enkele ensembles en 
verzorgde op verzoek opera- en operetteavonden.  
* In 1998 was zij te zien in het tv-programma ‘Una Voca 
Particolare’ met het Vilja-lied uit ‘die Lustige Witwe’. 
* Na het winnen in 2002 van een zangconcours klassieke 
muziek volgde zij een masterclass bij operazangeres en  In ‘La Vie Parisiene’, 2004 
zangdocent Annett Andriesen, welke haar ook coachte. 
* Van 2000 t/m 2008 presenteerde en zong zij zevenmaal Opera aan Zee in Kijkduin, Noordwijk en Scheveningen, in 
samenwerking met La Galleria en La Toscana (2000 (2x), 2001, 2004, 2005, 2006 en 2008). 
 

Ellen werd veel gevraagd voor gastrollen bij operette-uitvoeringen.Zo speelde zij de rol van  

 Mabel in ‘The Pirates of Penzance’ in Theater Zuidplein Rotterdam op 22 en 23 april 2006 

 Metella in ‘La Vie Parisiene’ in het Nederlands Congrescentrum op 30 en 31 oktober 2004 

 Kurfürstin Marie in ‘Der Vogelhändler’ in Theater Zuidplein Rotterdam op 24 en 25 april 2004 

 Adéle in ‘Die Fledermaus’ in het Nederlands Congrescentrum De Haag op 10 en 11 oktober 2003 

 Evelyne Valera in ‘Maske in Blau’ in het Nederlands Congrescentrum op 24 november 2002 

 Gabriele in ‘Wiener Blut’ in Theater Zuidplein Rotterdam op 13 en 14 april 2002 

 Manja de Zigeunerin in ‘Gräfin Mariza’ in het Nederlands Congrescentrum Den Haag op 24 en 25 november 2001 

 Hanna Glawari in ‘Die Lustige Witwe’ in het Da Vinci College in Leiden op 31 maart en 1 april 2001 

 Adéle in ‘Die Fledermaus’ in de Koninklijke Schouwburg op 20 en 21 mei 2000 

 Hanna Glawari in ‘Die Lustige Witwe’ in Theater Zuidplein Rotterdam op 8 en 9 april 2000 

 Kurfürstin Marie in ‘Der Vogelhändler’ in de Rijswijkse Schouwburg op 13 en 14 juni 1998 

 Viktoria in ‘Viktoria en haar Huzaar’ in Theater Zuidplein Rotterdam op 3 en 4 oktober 1998 

 Janka in ‘Die Ungarische Hochzeit’ in de Rijswijkse Schouwburg op 24 en 25 mei 1997 

 Suzanne in ‘Les Saltimbanques’ in Theater Zuidplein Rotterdam op 16 en 17 november 1996 

 Prins Alexius in ‘l’Ile de Tulipatan’ in de Rijswijkse Schouwburg op 13 oktober 1994 

 ‘La Perichole’ in de Rijswijkse Schouwburg op 25 en 26 november 1993 
 

Enkele lezers 
herinneren zich 

het concert op  
1 juni 2008 in 

theater ‘De 
Uitstek’ in 

Zwijndrecht. 
Het was één van 

de laatste 
concerten in het 

theater dat om 
bezuinigings-

reden werd 
gesloten. Ook 
toen al werd –

zoals nog steeds 
gebeurt in d’  

Engelenburgh-  
in de pauze 
Sachertorte 

gepresenteerd 
en na afloop 

zelfs Italiaanse 
hapjes. 

 

 Hier is Ellen te zien op de affiche van Maske in Blau uit 2002. 
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