•

open tuinen met
13 muziekensembles
13.00 tot 18.00 uur
te voet of per fiets
toegang gratis

PROGRAMMA

(©foto Peter Heavens)

Voor de tweede editie van Princenhage Klassiek mogen we weer gebruik
maken van 13 prachtige tuinen in Princenhage. Er zijn evenzoveel muzikanten/
gezelschappen bereid om voor u prachtige muziek te maken. Mede dankzij een
goede samenwerking met Nieuwe Veste Breda is dit mogelijk.
Onder de vlag van de Stichting Princenhage dorp in Breda en met financiële
steun van Vrienden voor de podiumkunsten Breda kunnen we u dit gratis
aanbieden. Onze grote wens is dat ook zo te houden. Uiteraard kunt u daar ook
aan bijdragen en Princenhage Klassiek financieel ondersteunen. Maak uw bijdrage
(we zijn met alle bedragen blij) over op: NL59 RABO 0310223423 t.n.v. Stichting
Princenhage dorp in Breda o.v.v. Princenhage Klassiek. We zetten uw bijdrage
weg voor de volgende editie in 2021.
We hopen dat u vandaag geniet van muziek en tuin.

Annelies, Gäby, Janneke, Lieneke, Bert en Rini

Nieuwsgierig naar mooie plekjes en tuinen in
Princenhage? Bezoek dan de miniconcerten

30 JUNI ‘19

PRINCENHAGE
KLASSIEK
IN SAMENWERKING
MET NIEUWE
VESTE BREDA

13 Harpisten Harp Studio Annelies Houtman / Bocca Bella / Bredaas
Saxofoon Duo / Cappella Ex Occasione / Duo Grout - de Jongh /
Famuze / Fluit ensemble Beaufort Nieuwe Veste / Jeugdorkest
Cecilia Princenhage / Niek van Uden – Luteijn / Salonkwartet
L’Oiseau / Strijkorkest De Camera / Trio Bestevaer / Trombone
kwartet Nieuwe Veste
Meer info op www.facebook.com/princenhagedorpinbreda
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en samenspel, is het kwartet een immer
graag geziene gast.
4 Liesboslaan 11
Dwarsfluitensemble Beaufort bestaat
uit 18 enthousiaste fluitisten en staat
onder leiding van Marjet Krekels,
dwarsfluitdocent op Nieuwe Veste. Er
wordt gespeeld op piccolo, fluit, altfluit
en basfluit. Beaufort treedt o.a. op
tijdens voorspeelavonden op Nieuwe
Veste, in verzorgingshuizen en concerten
in kerkjes. Het repertoire is zeer
gevarieerd: van Bach tot Beatles!
5 Liesbosstraat 37a
De Camera is een amateur-strijkorkest
van gevorderd niveau, waarin mensen
van alle leeftijden samenspelen. Het
orkest is verbonden aan Nieuwe Veste.
De Camera bestaat uit 16 strijkers en
staat onder leiding van dirigent en violist
Tijmen Wehlburg. Zij spelen voor u van
J.S. Bach het concert in D voor 2 violen
en strijkorkest (BWV 1043) - solisten
Jeroen Dupont en Tijmen Wehlburg en
het Rondo in A voor viool en strijkers van
F. Schubert - solist Jeroen Dupont.
6 Haagweg 334
Duo Grout/De Jongh Lied en
piano-solo recitals
Als vertolker van hedendaags- en
liedrepertoire heeft sopraan Connie de
Jongh indrukwekkende performances
neergezet in binnen- en buitenland.
De pers schreef: Connie de Jongh is
muziek, haar stem en haar expressie
staan volkomen in dienst van de tekst
en de compositie. Kelvin Grout heeft
een internationale carrière genoten
als begeleider voor vele grote zangers
waaronder Jessye Norman, Inessa
Galante, Tom Krause en Robert Tear.

conservatorium in Tilburg zijn diploma
behaald. Mensen kennis laten maken
met de rijkdom van de muziek en de
ontmoeting van mens tot mens via muziek
staan altijd centraal bij zijn activiteiten.
11 Haagweg 392
Cappella ex Occasione (CEO) is een
Bredaas kamerkoor dat bestaat uit 22
ervaren zangers. Het koor staat sinds de
oprichting in 2006 onder de inspirerende
leiding van Ruben de Grauw. Cappella ex
Occasione zingt repertoire dat uitdaagt,
waarbij ambitie en plezier in het zingen
voorop staan. Ook werkt CEO graag
samen met andere kunstdisciplines.
Het koor brengt a capella muziek van
o.a. Dowland, Byrd, Elgar, Duruflé en
Sweelinck. Het programma zal worden
toegelicht door Ruben de Grauw.
12 Haagweg 444 (Ingang
Posthoornstraat)
Bocca Bella is een ensemble uit Breda, dat
bestaat uit vijf vrouwenstemmen: Maartje
Kleemans, Janneke Houben, Marleen
de Bont-Stapel, Irene Willems en Suze
Jansen. Vriendschap is de pijler onder
de muzikale samenwerking. Bocca Bella
is een veelgevraagde gast bij concerten,
feestelijke aangelegenheden en speciale
projecten. Het repertoire omvat muziek uit
diverse stijlperiodes.
13 Laan van Mertersem 2
Salonkwartet L’Oiseau speelt muzikale
souvenirs van rond de eeuwwisseling.
De muziek bestaat uit sfeervolle
romantische melodieën, variërend van
walsen, polka’s en tango’s tot vurige
Tzigane-klanken. Paul Hendriks - 1e viool,
Len van der Zalm - 2e viool, Bernard
Veldhuijzen - contrabas, Hans van Etten piano.

13.00 - 13.30

Dreef 8
Opleidingsorkest van Cecilia
Princenhage bestaat doorgaans uit zo’n
30-40 muzikanten in de leeftijd van 8
tot 16 jaar. Ook volwassenen die een
instrument willen leren spelen binnen
de harmonie zijn welkom. Leden uit
het Groot Orkest ondersteunen het
Opleidingsorkest. Gedurende het hele
jaar zijn er concerten en uitvoeringen.
Het Opleidingsorkest repeteert op
woensdagavond van 18:45 uur tot 20:00
uur in De Koe in Princenhage.
2 Dreef 28
Bert Haan en Laetitia Hage-Kock hebben
het Bredaas Saxofoon Duo in september
2017 opgericht. Zij spelen geen jazz
of pop, maar (saxofoon)muziek vanuit
de klassieke traditie. Een deel van het
programma bestaat uit bewerkingen voor
sopraan-, alt- en baritonsaxofoon van
klassiek werk. Daarnaast spelen zij speciaal
voor saxofoon gecomponeerde muziek.
3 Dreef 51
Trombonekwartet Nieuwe Veste
bestaat uit Jacques Jansen, Dirk van
Oosterbosch, Raymond van Overbeektenortrombone en Peter Nouwsbastrombone. Het Trombonekwartet
Nieuwe Veste bestaat al weer vele
jaren en treedt veelvuldig op in Breda.
Concertmatige samenwerking met koren
en orkesten is een jaarlijks vast gegeven,
maar ook zelfstandige optredens in
festivals en concertseries behoren tot
het curriculum van het kwartet. De
leden spelen op het hoogste niveau en
worden gecoacht door Gerard de Krom,
Trombonedocent bij Nieuwe Veste.
Vanwege de bijzondere repertoirekeuze
alsmede het hoge niveau van trombone1

Haagweg 339
Harpensemble o.l.v. Annelies Houtman
De dertien harpisten brengen een
afwisselend programma.De harpisten
variëren in leeftijd; de jongste is 5 jaar
en de oudste een 80er. Zij spelen zowel
klassieke als populaire harpmuziek. Voor
elk wat wils!
8 Haagweg 340
Famuze bestaat uit 4 muzikanten, de
zussen Lucie en Marianne Hillen en
zus en broer Bernadette en Jos Kok.
Zij combineren prachtige zang met
gitaar, mandoline en viool. “Plezier in
muziek voert ons langs vele landen en
muziekstijlen. We spelen onder andere
pop, klassiek, kleinkunstliedjes en
volksmuziek. Altijd aangenaam, vaak met
humor en een vleugje nostalgie”
9 Haagweg 356
Trio Bestevâer bestaat uit Jeroen
Manders, zang, Jeroen de Jong, saxen en
Desiree van Warmerdam, accordeon. Het
trio is in 2014 opgericht door musicus
Desiree van Warmerdam met het doel
om haar thematische composities uit
te voeren. De thema’s die tot nu toe
zijn getoonzet gaan over erfgoed, zoals
Michiel de Ruyter, Vincent van Gogh en
Water. De composities worden te allen
tijde toegelicht.
10 Haagweg 373
Niek van Uden-Luteijn (1984,
Oosterhout) ontdekte als kind via de
koptelefoon van zijn ouders’ stereo de
wonderlijke wereld van de muziek, met
idolen als Mozart en Vivaldi tot Paul
Simon en Billy Joel. Toen hij als achtjarige
mocht kiezen om een instrument te
bespelen, viel hij als een blok voor de
muziekjuf... en de accordeon. Sindsdien
heeft hij via de klassieke muziek en de
Oost-Europese volksmuziek die hij op de
muziekschool speelde een brede waaier
aan stijlen beoefend en aan het Fontys
7

Programma overzicht Princenhage Klassiek

Dit jaar hebben we weer een muziekfestival in de mooiste tuinen van
Princenhage samengesteld. Wandel of fiets door het dorp en geniet
van de mooie muziek op de dertien locaties.

