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Openluchtconcert
Markt Zaltbommel Muziektent, zaterdag 29 augustus 2009, 20.30 uur, gratis toegang
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Markt Zaltbommel
Zaterdag 29 augustus 2008
Aanvang: 20.30 uur
Toegang gratis

Sponsoren
Balletschool Paulette Willemse
BE/O ontwerpers
Combi Events de Meern (geluid)
Dorst Optiek
Flecto Groep Nederland
Frank Lensen
Gemeente Zaltbommel
Happy Garden
Klare Taal
Kloosterkapel
Notaris Van Santvoort
Praktijk Remedial Teaching Zaltbommel
Stichting Jan Nieuwenhuyzen
Ubens en Conrads Juweliers
Van Loon & Van Loon, actuarissen
Van Voorden Stichting
Vébé Bedrijven
K. Wijngaarden
Rabobank Bommelerwaard
Stadskwekerij Zaltbommel
Engelen

Een productie van de Engelenbak
Voor nadere informatie:
Tjallien van Loon – de Jong
(0418) 51 59 24
engelenbak@gmail.com
www.engelenbakzaltbommel.nl

Het openluchtconcert staat dit jaar geheel in het teken van
Estonia, oftewel Estland.
Deze avond zult u ondergedompeld worden in de klassieke
muziek, in de volksmuziek en in de lichte muziek van dit
land. De bekendste componist die zijn wortels heeft in
Estland is Arvo Pärt. Ook de voor ons minder bekende
componisten en de volksmuziek van Estland zijn echter
buitengewoon boeiend om te beluisteren. In de week
voorafgaand aan dit concert zal een film worden vertoond
als eerste kennismaking met deze meest noordelijke staat
van de Baltische landen.
Er treden meerdere ensembles op, die steeds een ander facet van
de Estlandse muziek laten horen. Speciaal voor dit concert is een
aantal arrangementen gemaakt waaraan alle ensembles
deelnemen. Het belooft een bijzondere avond te worden. Dit alles
onder de bezielende leiding van de ons bekende Bert Langerer.
Salvator Sax sextet
Dit ensemble speelt speciaal voor saxofoon gecomponeerde
muziek. Het repertoire omvat vier eeuwen muziek vanaf
1600 tot nu.
Folkensemble RO:TORO
De naam is een mix van de Estse woorden voor riet en pijp. De
groep bestaat uit twee (vrouwelijke) doedelzakspelers, een
saxofonist en een slagwerker op waterbassins.
Lady Harmonists Choir
Dit à capella koor bestaat uit vijf vrouwen en is geïnspireerd
door het legendarische mannenkwintet ‘Comedian Harmonists’.
Strijkersensemble Viljandi
Docenten van de Viljandi muziekschool aangevuld met musici uit
Nederland spelen overwegend werk van Estse componisten
waaronder Arvo Pärt.

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. 1485.29.526. t.n.v. de Engelenbak te Zaltbommel

