
Princenhage is een wijk in Breda met diverse huizen uit  
de 18e en 19e eeuw die ook van binnen nog in stijl zijn gebleven. 

In drie van deze huizen worden concerten gegeven door 
professionele muziekensembles.

 Start stijlkamerconcerten: 12.00 uur Johanneskerk Dreef 7
Verdeeld in drie groepen bezoekt u de ‘stijlkamers’ voor een 

concert van 30 min. De gastheer of gastvrouw verwelkomt u en 
vertelt over de geschiedenis van het pand.

	 Na	afloop	is	er	van	16.30-17.00	uur	een	slotconcert	in	de	
Johanneskerk met alle deelnemende muziekensembles.  

Dorpsgidsen begeleiden u naar de diverse locaties.  
Onderweg vertellen ze over de geschiedenis van Princenhage 

dat 75 jaar geleden is geannexeerd door Breda.

– stijlkamerconcerten met slotconcert €  17,50*
– deelname aan alleen het slotconcert € 5,00

Informatie en aanmelding*: info@benverschuren.nl

Wilt	u	na	afloop	gezellig	iets	drinken	of	dineren?
Dan kunt u terecht bij 

Eet & Bierlokaal Aogse Markt of 
Gasterij	Don	Qui-John.

Wij kunnen dit voor u reserveren.

Zondag 
19 november 2017

12.00 - 17.00 u

Sponsoren 

mailto:info%40benverschuren.nl?subject=info%40benverschuren.nl


Locatie 1
Trouwzaal van 
het Raadhuis
Haagsemarkt 1

Bouwjaar: 1792
Bakstenen gevel 
met bordes 
Bouwstijl:
classicistisch

Locatie 3
woonkamer 
Ellie Smulders
Haagweg 429

Bouwjaar:
kern 18e eeuw
frontgevel 19e eeuw
Bouwstijl: neoclassicistich met houten 
winkelpui	en	Art-Nouveau	tegeltableau

Slotconcert
Johanneskerk
Dreef 7

Bouwjaar: 1819 
(Hervormde) 
waterstaatskerk 
Bouwstijl:  
neoclassicistisch

Oscar Verhaar (countertenor) & Michiel Niessen (luit)
Liederen uit de 17e eeuw
www.oscarverhaar.com

Countertenor Oscar Verhaar en luitist Michiel Niessen vormen sinds enkele jaren een duo en richten 
zich	op	de	17e-eeuwse	liedkunst.	Een	favoriet	thema	is	de	muzikale	wereld	van	Constantijn	Huygens,	
de Nederlandse dichter en diplomaat die ook prachtige muziek schreef en door heel Europa 
contacten had. Van dit programma is een cd gemaakt: Morte dolce. Oscar en Michiel hebben op 
de meest uiteenlopende plekken gespeeld, van het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam tot de 
buitenlucht	van	het	Wonderfeel	Festival	in	’s-Graveland.	Zij	weten	het	publiek	altijd	te	verrassen	met	
ontroerende liederen en verhelderende toelichtingen.

Het begon allemaal tijdens een masterclass; Heleen en Annette hoorden elkaar zingen en waren ieder 
diep geraakt door de stem van de ander. Sindsdien gaan zij samen verder als Luci Serene. De Engelse 
pianist en klavecinist Andrew Clark maakt het ensemble compleet en heeft de artistieke leiding.
Via interactie met het publiek laat Luci Serene u kennis maken met de grote emoties uit de opera’s 
vanaf de barok tot nu.

Het Pianokwartet Indigo werd opgericht in 2002. Het repertoire van het kwartet omvat werken uit alle 
periodes, van Mozart, via Mendelssohn en Brahms, Strauss en Fauré, tot en met de hedendaagse 
componisten. Hoogtepunt in het bestaan van het kwartet was de tournee in mei 2008 naar Sint 
Petersburg, waar werd opgetreden in de Glinkazaal en in de Philharmonie en de Theaterzaal van de 
Hermitage. In maart van dit jaar concerteren ze wederom in Sint Petersburg. Het kwartet bestaat 
uit de vaste leden Natasja Morozova viool, Ron Ephrat altviool, Monique Heidema cello en André 
Telderman piano.

Ensemble Luci Serene
Viva l’Opera, aria’s uit diverse opera’s 
www.luciserene.com

Locatie 2
Kantoor Arie Roobol
Haagsemarkt 23

Bouwjaar:	1746	
Bouwstijl: na diverse  
verbouwingen een  
neoclassicistische  
gevel

Pianokwartet Indigo
Muziek vanaf Mozart tot nu
www.pianokwartetindigo.com
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