Culinair Kunstconcert
- Zondag 1 september in Kasteel Tongelaar -

12.30 uur
13.30 uur
15.00 uur

Landelijk lunchbuffet: heerlijke broodjes, salade, verse boeren groentesoep en
een sapje staan voor u klaar in een authentieke zaal van het kasteel.
Concert: zangeressen Cileke Angenent (Reek) www.cilekeangenent.nl en Jakobijn
Wallis-Angenent www.jakobijnwallis.nl, pianist Jan Gruithuyzen en zangkwartet.
Rondleiding expositie: een kunstenares geeft meer achtergrondinformatie over de
expositie van dat moment.

Kaartjes voor de lunch, het concert en de rondleiding à € 24,95 kunt u bestellen via de website.
Kaartjes voor alleen het concert kosten € 10,- en zijn tot 13.25 uur te koop aan de kassa.

Concert - Zangschouwspel
Spectaculair zangschouwspel! De klassieke zangstukken zijn zo uitgewerkt dat de teksten
in de muziek allen worden uitgebeeld. Als een ketting zijn de componisten met elkaar
verbonden en vormen uiteindelijk een verhaallijn.
Op het podium lokken de serenes uit Odysseus. En hoor je een grootmoeder die tevergeefs
haar kleinkind aan het slapen probeert te krijgen. Uiteindelijk lukt het de zingende
engelen wel. Verder komt een groep vriendinnen bij elkaar om al zingend hun
levensverhalen uit te wisselen, totdat een boze gouvernante roet in het eten komt gooien.
Het concert wordt feestelijk beëindigd met enkele uitsmijters. Alles in scene uitgebeeld.
Een genot voor oog en oor in dit unieke theatertje.
“ Klassiek op speelse wijze” gezongen en gespeeld door: Jakobijn Wallis-Angenent en
Cileke Angenent zang, Jan Gruithuyzen piano, m.m.v. een zangkwartet: Agnes van den
Bemt, Elsebeth Schipper, Maria van den Eijnden en Natalie Veenkamp.
Met muziek van o.a. John Dowland, Henry Purcell, Peter Tsjaikovski, Benjamin Britten,
Kurt Weill, (Youkali) en Georges Bizet, (Carmen). Offenbach (Barcarolle)

Kunst
7 juli gaat de zomerexpositie van start op kasteel Tongelaar in Mill. Deze zomer kunt u niet
alleen genieten en inspiratie opdoen op de prachtige binnenplaats van het kasteel, maar
ook de verrassende en kleurrijke expositie van uiteenlopend werk ademt de zomer uit.
Clasina Buijs, Loes Watchman, Joke Jacobs en Sylvia van Noye tonen 'Eigenheid in
verscheidenheid', werk in de vorm van schilderijen, stellages en beelden.

Kasteel Tongelaar, Tongelaar 12 en 16 in Mill, www.keizerculinair.nl, 020-4279276, info@keizerculinair.nl

