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Hollandse Luister  Nederlandse Muziek  

tussen 1600 – 1800 

zoals die in De Vuylcop geklonken zou kunnen hebben  
 
Vredeborch Trio                        Zondag 26 juni 2016 
Jaël Vuijk |barokviool                   aanvang 15:30  
Pauline Schenkelaars | blokfluit           Entree € 15,-    
Dick Duijst | spinet           
Lees en luister op www.vredeborchtrio.nl   
 
Vanwege het beperkte aantal plaatsen wordt reservering vooraf via 
stichtingvuylcop@gmail.com sterk aangeraden. 
 

 
    Muziek uit de Nederlanden van 1600 – 1800            .              

 
Bach, Vivaldi, Händel – met de namen van deze meesters uit de Barok 
zijn de meesten van ons wel vertrouwd. Maar welke componisten uit 
de Lage Landen van die tijd kennen we eigenlijk? 
 
Laat u meenemen naar de Nederlanden van rond de Gouden Eeuw – 
naar kerken, hoven en buitenplaatsen, en luister naar muziek zoals die 
geklonken zou kunnen hebben in Ridderhofstad de Vuylcop. Maak 
kennis met muzikale parels van de Amsterdammers Sweelinck en 
Hellendaal, met de Utrechtse blinde improvisator Van Eyck en de 
diplomaat Van Wassenaer. 
 
De entourage van een Middeleeuwse woontoren die toen als 
buitenplaats volop bewoond werd, geeft dit concert een speciale sfeer 
en dimensie. Het Vredeborch Trio ziet u graag op zondag 26 juni!  

 

 
Jaël Vuijk | barokviool legde zich na haar conservatoriumstudie 
modern viool toe op de barokviool, en is sindsdien actief in meerdere 
barokensembles. 
Pauline Schenkelaars | blokfluit voltooide haar studie met het 
diploma uitvoerend musicus en bekwaamde zich voor haar 
concertpraktijk verder via  masterclasses in Italië en Spanje.  
Dick Duijst | spinet is organist van de Pieterskerk te Utrecht en 
artistiek leider van het professionele ensemble Ribattuta Musica. 
Op www.vredeborchtrio.nl vindt u meer over het Vredeborch Trio,  
specialisten in de muziek uit de 17e en 18e eeuw. 

  Vredeborch Trio          .          
 
Sprankelend en beschouwend, dat 
is het spel van het Vredeborch Trio. 
De bezetting viool|blokfluit|spinet 
laat de verschillende stijlen binnen 
de barokmuziek fraai tot zijn recht 
komen.  


