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Het concert in oktober door Duo Fleurette was van welhaast 
traditionele kwaliteit en bood, naast zon, melancholie en 
vrolijkheid in diverse timbres. Net als de herfstkleuren. 
De heerlijke najaarszon scheen nog recent tot diep in de 
muziekkamers en die sfeer hing er nog tijdems het Klassiek 
Open Podium, waar de diverse vocalisten (en pianiste 
Caecilia Boschman) een verrassend programma ontvouwden. 
Op 19 november komen de warmte en het licht van de 
talrijke kaarsen, van de begaafde pianist en ongetwijfeld ook 
van de bezoekers. Een concert om te herinneren! 
 

Graag tot ziens, Ellen en Marcel Deelen 
Oh ja, de Clubkascampagne bracht ons € 114,40. Dank! 

  

Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort in d’ Engelenburgh Binnenkort  
d’ Engelenburgh heeft als vanouds weer topconcerten 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.  
 
 

Gala-concert met pianist Wouter Harbers 
zaterdag 19 november 20.00 uur, entree €15,-   
Het belooft een bijzonder concert te worden dat Wouter Harbers 
de 19e geeft in d’Engelenburgh. Wie een klassieke gala-avond wil 
beleven, reserveert voor deze zaterdagavond een plaats.  
Op de Gunther-vleugel uit 1935, in de gouden gloed van een 
overdaad aan kaarslicht, speelt de musicus werken rond het 
thema ‘romantiek’. Naast poëtische nocturnes van Chopin en de 
virtuoze Mondscheinsonate van Beethoven verrast hij u ook met 
eigentijdse muziek en een compositie van Wibi Soerjadi.  

Wie van de gelegenheid gebruik wil maken, haalt zijn of 
 haar gala-kleding uit de kast. Deze avond kan het.  
 

Wouter, bekend van zijn koffieconcerten en inmiddels ook van 
zijn Gouden Kasteelconcerten op ONS , stelt zich ten doel om 
klassieke muziek toegankelijk te maken voor iedereen. Dat doet 
hij op een gepassioneerde en prettige manier waarbij hij het 
publiek betrekt en meeneemt. Liefhebbers en ontdekkers 
trakteert hij graag op de mooiste muziek ter wereld. 

reserveer via engelenburgh@live of 06 – 8357 2448 
 

een avondconcert als in het theater   

  een voorstelling met kaarslicht 
  ontvangst vanaf 19.30 uur 
 

koffieconcerten door heel Nederland 

Het succes van de Zeister pianist/organist is het informele 
karakter van zijn concerten. Wouter doorweeft zijn voorstelling 
met interessante informatie en ludieke feitjes over de muziek. 
Dat levert een nieuwe luisterervaring op. Door de wisselwerking 
tussen pianist en publiek ontstaat een ontspannen en gezellige 
sfeer. Wouters koffieconcerten zijn hiervan een goed voorbeeld. 
Die geeft hij inmiddels maandelijks op zeven locaties door heel 
Nederland. 
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Wouter Harbers (1986) trad vanaf zijn 10e op als organist, 
op 19-jarige leeftijd dirigeerde hij de Messiah van Händel 
en een Cantate van Bach en in 2005 trad hij voor het eerst 
op als pianist. Voor die tijd rondde hij succesvol een 
opleiding aan de Pabo af en was hij enkele jaren deeltijd 
actief als leerkracht .Daarnaast studeerde hij Koordirectie 
aan Hogeschool IDE. In 2010 koos hij definitief voor de 
piano, en dankzij het winnen van het EMG-concours in de 
categorie piano (2011) is hij inmiddels fulltime musicus. 

 
 

Op zijn 19e kwam zijn eerste CD uit en volgde een tournee 
door heel Nederland. In 2012 debuteerde hij op Radio 4. 
en in 2013 op tv. Het jaar daarop zette hij een project op 
rond de Nocturnes van Chopin: 15 pianisten zetten op zijn 
initiatief alle 21 Nocturnes op cd. Door zijn 
crowdfundingscampagne kon ook de cd 'Romance'. 
worden opgenomen met een professioneel orkest. 
 

Wouter geeft regelmatig soloconcerten en heeft een eigen 

concertserie in de Thomaskerk te Zeist. Ook is hij pianist 

bij uiteenlopende koren: van gemengde koren tot het 

professionele Ars Musica Kamerkoor. Daarnaast wordt hij 

vaak gevraagd als begeleider van zangers en solisten. 

Wouter is organist/pianist in de Nieuwe Kerk en de 

Noorderlichtkerk te Zeist en de Immanuëlkerk te 

Driebergen. Als coach is hij verbonden aan het 

Thomasensemble en als dirigent aan vocaal ensemble 

'Lobet den Herrn' te Bodegraven. Hij valt regelmatig in bij 

o.a. Symfonieorkest Sjosjanim en is pianodocent van 

enkele gevorderde leerlingen.  

 

Bekend zijn inmiddels de Gouden Kasteelconcerten die 

worden uitgezonden op tv-zender ONS. De 

muziekuitvoeringen vormden een muzikale wereldreis 

waarbij Harbers steeds een andere plaats aandeed.  Van 

Parijs naar Wenen en via Leipzig naar Hongarije en Polen. 

 
https://www.wouterharbers.nl/  
https://www.sthrecords.nl/artiesten/3661/wouter-harbers/  
 

 

 

KKeerrssttccoonncceerrtt  oopp  1188  ddeecceemmbbeerr    
Na twee jaar ‘stilte’ hopelijk dit jaar weer een Kerstconcert.  

Met de gebruikelijke hoge kerstboom op de achtergrond zingen de 
sopranen Ellen Deelen, Jet Hogen Esch en bariton Jeroen van Staveren, 
begeleid door pianist René van Assche, 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. 
Het concert wordt maar eenmaal gegeven die middag (14.15 uur) en er 
is slechts plaats voor dertig gasten, dus….. 
 

Kaarten zijn 15,-, reserveren via engelenburgh@live.nl of 06 8357 2448 
 
 

Sint even in ’t land 
Voor het komende bezoek waren 
de Sint en zijn Pieten onlangs 
weer even in d’Engelenburgh om 
praktische zaken door te nemen. 
Van de gelegenheid werd gebruik 
gemaakt enkele foto’s te maken. 
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