Gratis entree, wij vragen enkel een donatie

Duo Madera
concertaccordeon, fluit

Duo Madera bestaat uit fluitiste Arjanne
Bruggeman en concertaccordeonist Leo van
Lierop. Een niet alledaagse en juist daarom
zeer unieke en prachtige combinatie van de
twee instrumenten. Samen streven ze ernaar
om deze ongebruikelijke combinatie onder de
aandacht te brengen, met een repertoire van
originele muziek en eigen bewerkingen. In
hun repertoire bevinden zich stukken van
bijvoorbeeld Bach, Kusjakow, Mozart, Poulenc
en Piazzolla. In 2015 behaalden zij de eerste
prijs in de kamermuziekafdeling van het
Nationaal Accordeon Concours. Arjanne
Bruggeman begon op haar zevende met
fluitspelen en heeft In 2014 haar conservatoriumstudie voltooid. Leo van Lierop startte op
vijfjarige leeftijd met accordeonlessen en
studeerde in 2015 af aan het conservatorium.

Zorgcentrum
Huize Elisabeth

The Sunny Garden Jazzband

clarinet/saxen, trombone, tuba,
banjo/gitaar, drums/washboard, zang

The Sunny Garden Jazzband bestaat sinds
1983 en werd opgericht door jonge muzikanten uit Den Bosch, Vught en omgeving, die de
traditionele jazz een warm hart toedroegen.
Deze oprichters hebben de band inmiddels
verlaten, maar ook hun opvolgers hebben hun
hart verpand aan deze muziek. De huidige
samenstelling is: Jan Arens (trompet), Tiny
van de Broek (clarinet/saxen), Paul Ceulemans
(trombone), Ton Scheel (tuba), en Piet
Timmers (drums/washboard en zang).
Het streven was en is goede jazz- en dixielandmuziek ten gehore brengen op professioneel
niveau. Het programma bestaat uit het
dixieland repertoire maar bevat ook New
Orleans-nummers. De band is tevens actief als
streetparadeformatie.

Speeltijden concerten: 13.30-14.10; 14.40-15.20; 15.50-16.30; 17.00-17.40

ELBRIMALE MUSICALE
Vught 2018
zondagmiddag 14 oktober
13.30 - 17.40 uur
Uitnodiging

Dit evenement is mede mogelijk gemaakt door de zeer gewaardeerde
medewerking/sponsoring van de 8 locaties; én van:
Stichting Vughterstede;
Albert Heijn, stationsstraat; Schuurmans & Rombauts;
Finance4all; Fa. G. en A. Hooijman; Fa. Jan Hamers; Van Woesik Elektro;
Restaurant In 't Groene Woud; Het Klaverblad;
Dit of Dat; Van Vugt & Van Hulten; alle te Vught;
Mandemakers Keukens~Kaatsheuvel; Gubbels~Helvoirt
Nieuwenhuizen,vlaggen & masten~ Sprang Capelle;
Stratego Branding~Tilburg; BRUIST,dé glossy

ELBRIMALE MUSICALE

OTIE

K = EM

MUZIE
4
4

.

.

.

s

LE FoEndWIND
A
M
I
R
SD
ELB
K IS AL
G

TIN
STICH

MUZIE

Stichting ELBRIMALE Fonds, secretariaat:
Lekkerbeetjenlaan 9 , 5263 GA Vught, tel. 073 6560659
Alle informatie: www.elbrimalefonds.nl
concerten@elbrimalefonds.nl

Drukwerk: Dit of Dat, Vught

Service-appartementen
Eikendonck

Voor deelname aan het speciaal ELBRIMALE-diner bij Landgoed Huize Bergen
(18.15 u) reserveren vóór 10 oktober (welkom@huizebergen.nl)
menu: zie onze website; ook lunchen/dineren bij Hotel Van der Valk
( 073-6587777) of bij Restaurant In 't Groene Woud (073-6565382) dient u
zelf rechtstreeks aan te geven bij het restaurant van uw keuze.
Genieten van een ELBRIMALE lekkernij in de Brasserie van Kasteel Maurick
is eveneens aan te bevelen.

genieten van bijzondere musici
en vocalisten op 8 unieke locaties

Het Raadhuis
aeLiXihr

Trio: gitaar, blokfluit, viool, (folk)
aeLiXihr is een typische, professionele
folkband en bestaat uit blokfluitiste Wendy
Wouters, geboren en getogen in Vught,
violist Rowan Schuddeboom en gitarist
Onno de Weerd. Van dansfestival tot
huiskamerconcert: aeLiXihr voelt zich er thuis.
Het veelzijdige repertoire van deze folkband
omvat eigen composities en West-Europese
traditionals in intieme, polyfone, dynamische
en kleurrijke arrangementen met ruimte voor
improvisatie. De musici hebben allen
gestudeerd aan conservatoria en zijn
veelzijdig muzikaal actief. Wendy Wouters
trad eerder succesvol op voor Elbrimale
Musicale samen met klavecinist Eelco Kooiker.

Hotel Van der Valk

‘s-Hertogenbosch-Vught

Kasteel Maurick

Lambertuskerk /
Vughtse Toren

Koperkwintet FOHkes

Vintage Swing Orchestra

trompet, piccolotrompet, cornet,

'BIG BAND SCHIJNDEL'

bugel, hoorn

zang, toetsen, poëzie

Big Band Schijndel is opgericht in 1982, telt
momenteel 20 muzikanten uit Schijndel en
omstreken en presenteert zich tegenwoordig
ook als "Vintage Swing Orchestra", De Band
staat bekend om haar verrassende en veelzijdige
repertoire en speelt o.a. Glenn Miller, Count
Basie en Duke Ellington. Men waagt zich ook aan
hedendaagse muziek en is regelmatig te gast bij
muzikale themadagen zoals het bevrijdingsconcert. De Band staat al vele jaren onder leiding van
dirigent Bas van Dun. Het gezicht van de Big
Band is zangeres Lotte van der Heijden, die
zowel old time classics als hedendaagse
popnummers op een swingende Big Band-wijze
vertolkt. Bij Big Band Schijndel staan kwaliteit én
de onderlinge sfeer hoog in het vaandel.

FOHkes bestaat uit vijf koperblazers die allen
lid zijn van het Filharmonisch Orkest
’s-Hertogenbosch, te weten Bart Hoorens,
Arnoud Ringelberg, Kees van Vliet, Guus Laeven
en Mathieu Ubben. FOHkes is ontstaan in 2014.
Het ensemble werkt voortdurend aan techniek,
klank en samenspel, deels in samenwerking
met de dirigent van het FOH. Het repertoire is
heel divers. Hoewel de vijf muzikanten klassiek
geschoold zijn, wagen ze zich ook aan lichter en
moderner repertoire.
De Nederlandse componiste Rita Hijmans heeft
in 2017 een werk voor de kwintetbezetting
gemaakt na te zijn geïnspireerd door
de bijzondere en heldere klanken van het koper.

Emvoice is een duo dat wordt gevormd door
Ingeborg en Gerard van den Heuvel. Voor deze
gelegenheid treedt het duo op samen met
de dichter Simon Dermijn.
Ingeborg en Gerard kunnen zich beroepen op
jarenlange ervaring, ook als duo, in het
verzorgen van muziek bij de meest uiteenlopende gelegenheden. In Emvoice bundelen zij hun
kwaliteiten in de meest pure vorm: live gespeeld
en gezongen zodat de emotie van het moment
alle aandacht krijgt.. Het repertoire is zeer
uitgebreid en in de stijl van o.a. Eva Cassidy,
Barbara Streisand en Norah Jones.
Simon Dermijn draagt naast zijn eigen gedichten
ook poëzie voor van bekende Nederlandstalige
dichters.

Speeltijden concerten: 13.30-14.10;

Ensemble Emvoice

14.40-15.20;

15.50-16.30;

17.00-17.40

Landgoed Huize Bergen
Trio Flou Artistique
viool, viool, piano

Ontmoetingscentrum
DePetrus

Vught Vocaal; a cappella gemengd koor
o.l.v. Cora van Rijn

Trio Flou Artistique bestaat uit violiste
Maria-Laura Schouttetten, violiste Alice Devroye
en pianiste Antoinette Tronquo, allen afkomstig
uit België. Zij presenteren een programma dat
ontroert, verwondert en intrigeert. Van
romantisch tot hedendaags: van Wieniawski
over Piazzolla en Kurt Weill tot Arvo Pärt. Na een
tournee in Frankrijk sprak de pers over ‘een
ensemble dat zijn publiek werkelijk verbaasde,
zowel door het virtuoze spel als door de delicate
interpretatie’. Flou Artistique heeft een zeer
origineel repertoire opgebouwd alsook een
eigen sound. Onbekende parels uit de muziekliteratuur en traditionele klassieke werken zorgen
voor een aangename variatie in het programma.

Vught Vocaal, opgericht in 1989, is een
a capellakoor bestaande uit zangers en
zangeressen uit Vught en omstreken. Het koor
staat al jarenlang onder leiding van de
vermaarde zangpedagoge Cora van Rijn. Vught
Vocaal zingt klassieke, meerstemmige liederen
van de Renaissance tot nu, van bekende en
minder bekende componisten. Het koor geeft
een of twee keer per jaar een concert, dat vaak
in het teken staat van een thema. Regelmatig
verleent het koor ook medewerking aan
projecten van andere muziekgezelschappen.
Voor Elbrimale 2018 is een programma
samengesteld dat bestaat uit liederen waarvan
de muziek geschreven is op teksten van
bekende dichters als Shakespeare, Herbert en
Coleridge.

