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Het openluchtconcert is dit jaar geheel gewijd aan
de muziek van Roemenie. De meeste mensen zijn wel
vertrouwd met de volksmuziek uit dit land, de
zogenaamde zigeunermuziek, maar dat er ook een
ongelooflijke rijkdom is aan klassieke muziek is veel
minder bekend.
Wij willen u deze avond alle facetten van de
Roemeense muziek laten horen, uiteraard uitgevoerd
door Roemeense musici.
Duo Stoica (20.30 uur)
Razvan en Andreea Stoica viool/piano, zijn de sterren van
deze avond.Zij spelen voor U werken van bekende en
minder bekende Roemeense componisten.
Roemenie heeft meerdere voortreffelijke klassieke componisten voortgebracht, zoals Enescu, Porumbescu en Dinicu.
Het duo Stoica is bij uitstek geschikt om hun muziek te
vertolken. Het klassieke gedeelte van dit concert wordt
besloten met een zeer toepasselijk werk van Maurice Ravel,
zijn ‘Tzigane’.
Constantinkwintet (22.00 uur)
Dit zigeunerorkest onder leiding van Mircea Constantin
verovert de Nederlandse markt met doorslaand succes. Het
ensemble-viool, altviool, cembaal, contrabas, taragot
(Roemeense klarinet) en zang, tovert een rijk geschakeerd
palet: Roemeense en Moldavische volksmuziek,
zigeunermuziek uit de sloppenwijken van Boekarest,
sprankelende bewerkingen van de Grote Klassieken, lichte
klassieken, Joodse muziek, alsmede eigen virtuoze creaties.
Klapstoelconcert
De formule is als vanouds: zorg dat u op tijd bent en neem
uw klapstoel mee!

De Engelenbak, Zaltbommel Klassieke muziek van hoge kwaliteit,
gespeeld op straat, op de Markt en vrij toegankelijk voor iedereen, jong
en oud, is wat de Engelenbak u aanbiedt in het laatste weekend van
augustus. U kunt engel worden door een bijdrage te storten op
rekeningnr.96.21.59.417 t.n.v. de Engelenbak te Zaltbommel

