
9 JULI 2017
PRINCENHAGE 
KLASSIEK
Bert Haan saxofoon + piano / Bocca Bella / Cappella ex Occasione 
Cappella Quatro / Dwarsfl uit ensemble Nieuwe Veste / Harp 
ensemble Nieuwe Veste / Ensemble Kleurrijk / Famuze / Giocoso 
 Saxofour / Strijkkwartet Bovini / Kwartet SLIM

Meer info op www.wijkbladprincenhage.net

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

•  open tuinen met
12 muziekensembles

14.00 tot 17.00 uur
Te voet of per fi ets 

Toegang gratis

PROGRAMMA

Dankjewel tuineigenaren 

dat we van jullie tuin mogen genieten.

Dankjewel muzikanten 

voor jullie prachtige muziek. 

Dankjewel sponsors dat jullie dit samen met 

onze Club van 75 hebben mogelijk gemaakt.

Wellicht is dit de start van een mooie 

nieuwe traditie in Princenhage.

(©foto Peter Heavens)



1  Liesboslaan 10
Harpensemble van de Nieuwe Veste 
o.l.v. Annelies Houtman. Dertien harpen 

spelen samen en in kleinere bezetting 

muziek uit diverse periodes. Een unieke 

kans om zoveel harpen tegelijkertijd te 

kunnen horen.
2  Azijnmakerstraat 19

Bert Haan, docent saxofoon aan 

de Nieuwe Veste ontvangt u in zijn 

eigen tuin. Bert speelt binnen; Bach, 

Beethoven, Brahms en Bozza op piano 

en saxofoon.
3  Doelenstraat 7

Cappella Quatro, een kwartet zangers, 

twee vrouwen en 2 mannen afkomstig 

uit de kring van Cappella Breda en met 

veel roots in Princenhage. Speciaal voor 

Princenhage Klassiek samengesteld, 

met vooral oude muziek en het oog 

op de toekomst. Ze zingen werken van 

onder andere; Clemens non Papa en 

Sweelinck. diverse periodes laten horen. 
4  Haagweg 415 

Het Bovini Strijkkwartet speelt muziek 

van: Joseph Haydn, Ennio Morricone, 

Antonin Dvorák en tango’s vanAstor 

Piazzolla, Kurt Weill en een wel zeer 

toepassleijke compostitie genaamd 

Secret Garden Group.
5  Haagsemarkt 30

Ensemble Kleurrijk, een koor van 

9-11 personen dat werken zingt van: 

B.Middler, Henry Youl, Edward Elgar, 

Henry Purcell, Mendelssohn, 

M. Vulpius, Jan Vermulst, J. Jeep en 

Joop Schouten.

In 2017 is het 75 jaar geleden dat Princenhage zijn zelfstandigheid verloor en 
een dorp in de stad Breda werd. Om de schoonheid van het dorp voor iedereen 
toegankelijk te maken heeft een initiatiefgroep bestaande uit: Annelies Schils, 
Lieneke van der Schoot, Gäby van Gils, Janneke Houben, Rini van der Linden 
en Bert Haan voor u een muziekfestival in de mooiste tuinen van Princenhage 
samengesteld. Wandel of fi ets door het dorp en geniet van de mooie muziek 
op de twaalf locaties. 

6  Laan van Mertersem 2 
(de woning was van de laatste 

burgemeester van Princenhage 

Gerard Marie Sutorius 1935-1942)

Kwartet Giocoso bestaat uit vier 

muziekvrienden die een aantal jaren 

geleden besloten tot de oprichting van 

dit blaaskwartet. Ze spelen van pop tot 

klassiek, van Lady Gaga tot Mozart.
7  Haagweg 373

Famuze, vier muzikanten die prachtige 

zang combineren met gitaar, mandoline 

en viool. Werken van: W.A.Mozart, 

G.Bizet, G.Giordani. Pachabel, 

Violeta Parra, S. Endrigo, G.F.Händel, 

F. Schubert , G.Paisiello, G.H. Rodriguez 

La Cumpersita, John Legend en Fado.
8  Haagweg 392

Het saxofoon kwartet Saxofour 

bestaat 35 jaar en speelt in binnen en 

buitenland. Zowel “solo” als samen met 

andere muziekgezelschappen zoals 

koren en grotere blaas ensembles. 

Saxofour heeft een prachtige 

samenklank en een grote variëteit in 

het repertoire. Zij spelen werken van 

o.a. Frescobaldi, Mozart, Kurt Weill, 

Singelée, Albéniz en Gershwin.
9  Haagweg 339 

(de woning was van Jhr. Frans (F.C.V.) 

Dommer van Poldersveldt, voormalig 

burgemeester van Princenhage 1904-

1917). Cappella Ex Occasione o.l.v. 

Ruben de Grauw bestaat uit een 

22 zangers. Het kamerkoor bestaat 

inmiddels 10 jaar en brengt a capella 

werken van: Schnittke, Sweelinck, 

Skepats, Tallis, Rachmaninov.e.a. Het 

programma zal worden toegelicht 

door Ruben de Grauw.
10  Haagweg 356
Strijkkwartet SLIM is een gelegenheids-

kwartet, samengesteld uit leden van 

strijkorkest Camera Musicorum 

Bredana. 
11  Haagweg 340

Bocca Bella. Het ensemble is 

ontstaan als gelegenheidskoortje 

bij kerstoptredens in de 

Antoniuskathedraal. Inmiddels is het 

repertoire zeer uitgebreid en varieert 

het van klassiek tot volksmuziek 

tot hedendaags, a capella of met 

pianobegeleiding.

12  Haagweg 334
Dwarsfl uitensemble van de 
Nieuwe Veste o.l.v. Marjet Krekels is 

samengesteld uit leerlingen van de 2 

dwarsfl uitensembles van Nieuwe Veste: 

“Breezers” en “Beaufort”. Zij brengen 

(licht) klassiek, fi lm, musical, Disney en 

eigen composities.

Informatiepunt 
Het Roode Hert op de Haagsemarkt.

Concertaanvangstijden
1  2  4  6  9  12  

14.00 - 15.00 en 16.00 uur
3  5  7  8  10  11  

14.30 - 15.30 en 16.30 uur

Duur van elk concert ± 30 minuten.




