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Stil 

Licht valt door de ramen, stof danst door de lucht 
De zalen in een rood-oranje gloed 

stralen vallen samen laag en langzaam op de vlucht 
oktober stroomt weer even door mijn bloed 

 
Mijn schaduw telkens langer  

uitgestreken op de muur 
een teken aan de wand zo lijkt het  

net wat bleker ieder uur 
en als-ie is vervlogen staat de tijd heel even stil 

ik knipper twee keer met mijn ogen  
alsof ik nog iets zeggen wil 

 
De natte geur van houtvuur ergens midden in het bos 

beschimmeld ligt het oude leven  
weg te rotten op het mos 

oktober kent geen mededogen  
al valt de regen nog zo stil 

je knippert twee keer met je ogen  
en voor je het weet is het april (*) 

 
Dit is de nieuwsbrief van Kasteel Heeswijk, met 

daarin een overzicht van de najaarsactiviteiten op 
het kasteel in de maand oktober. 

 
   
   

   

 

    

 

Open Trouwlocatiedag 

Op zondag 2 oktober 2011 openen door het hele 
land ruim 150 trouwlocaties hun deuren voor 
bruidsparen. Zonder afspraak, zonder kosten en 
geheel vrijblijvend zijn deze - zeer uiteenlopende - 
locaties te bezoeken tussen 11.00 uur en 16.00 uur. 
De Open Trouwlocatie Dag is een uitgelezen en 
laagdrempelige gelegenheid om persoonlijk de 
kwaliteit van de door u bezochte trouwlocatie - 
nogmaals: kosteloos en geheel vrijblijvend -  te 
beoordelen.  
 
De dag is een initiatief van de Nederlandse 
TrouwBranche Organisatie. Vanzelfsprekend is 
Kasteel Heeswijk aanstaande zondag een van de 
locaties die deelnemen aan de Open Trouwlocatie 
Dag 2011. Op deze dag kunt u op uw gemak kennis 
nemen van de ongeëvenaarde mogelijkheden van 
Kasteel Heeswijk én de gastvrijheid ervaren die er 
vanzelfsprekend is.  

        
     

  

 

    

Matineeconcerten van start 
 

Met  ingang van oktober 2011 worden op Kasteel  
Heeswijk - weer matineeconcerten gehouden.  
In de serene entourage van de Wapenzaal worden,  
telkens op zondag, steeds twee miniconcerten door  
dezelfde uitvoerende(n) verzorgd. De genres die  
aan bod komen zijn divers en de versmelting ervan  
is vaak verrassend: klassiek, populair, jazz, 
wereldmuziek, korenzang, solo, ensembles, 
akoestisch of elektrisch versterkt. 
 

http://www.kasteelheeswijk.nl/special/opentrouwlocatiedag
http://ntbo.nl/Open-Trouwlocatie-Dag/655
http://ntbo.nl/Open-Trouwlocatie-Dag/655
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011
http://www.kasteelheeswijk.nl/feestelijk/ruimten/wapenzaal


 

 

 

 

 
De reeks matineeconcerten wordt op zondag 2 
oktober 2011 geopend door het Berlicumse 
gospel&popkoor Basic Light. Op zondag 16 oktober 
volgen twee concerten van pianist Daniël Kool.   
In Brasserie Het Koetshuis kunnen voorpret en/of 
nagenieten naar eigen keuze comfortabel ingevuld 
worden. 
 
 
 

Lendvai String Trio 

“… Full of charm… an abundance of wit… gentle and 
intense… the musicians shone.” Het internationale 
vakblad voor snaarinstrumentalisten The Strad was 
niet terughoudend in de loftuitingen die het omtrent 
het Lendvai String Trio de ether instuurde. Des te 
prettiger dat de Stichting Kasteelconcerten erin is 
geslaagd dit Nederlands/Zweeds/Engelse strijktrio 
vast te leggen.  
 
Nadia Wijzenbeek (viool), Ilvaly Zilliacus (viola) en 
Marie Macleod (cello) vormen samen het Lendvai 
String Trio, dat op woensdag 19 oktober 2011 om 
20.00 uur een kasteelconcert in de Wapenzaal van 
Kasteel Heeswijk verzorgt. Het Lendvai String Trio 
vertolkt Beethovens Strijktrio’s Opus 3, Opus 9 nr. 1 
en Opus 9 nr. 3.  

        
 
   

   
   

 

    

Open dag kasteel: Herfstsonate 2011  

Een vaag gevoel van heimwee trekt voorbij bij het 
aanbreken van het najaar. Ochtendmist zet de toon. 
Vocht op de huid en schimmel in de lucht. Een lichte 
huivering overvalt ons onwillekeurig bij het wisselen 
van de seizoenen. Maar nooit zo indringend als bij 
het vallen van de herfst.  
 
Op zondag 23 oktober 2011 omarmt Kasteel 
Heeswijk het najaar een tikje melancholisch, maar 
verder zeer opgewekt met zijn ‘Herfstsonate 2011’. 
Dat is een open dag; een feestelijke en gezellige 
najaarsmiddag met muziek, gildes, workshops, 
verhalen, kraampjes en rondleidingen, maar ook  
met verschillende soorten - vaak ambachtelijk  
bereid - voedsel, bij uitstek passend bij dit  
prachtige seizoen.   
 
Herfstsonate 2011 duurt van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Entree: € 6,- en € 3,- voor kinderen van 4 tot 12 jaar. 
 
 
(*) liedtekst©Floris Sartorius 
 
 
Een overzicht van alle publiek toegankelijke 
activiteiten en evenementen op Kasteel Heeswijk  
in 2011, staat vermeld op onderdeel   
Nieuws en agenda>Agenda  van onze website. 

 
 
Volg ons ook op twitter @kasteel 

      
 

Klik hier wanneer u de nieuwsbrief niet meer wenst te 
ontvangen. 
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http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?j=2011-10&i=matineeconcert-basic-light
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?j=2011-10&i=matineeconcert-basic-light
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda/agenda2011?j=2011-10&i=matineeconcert-dani%C3%ABl-kool-piano
http://www.kasteelheeswijk.nl/special/brasseriehetkoetshuis
http://www.lendvaistringtrio.com/Site/WELCOME.html
http://www.kasteelheeswijk.nl/betrokkenpartijen/stichtingkasteelconcerten
http://www.kasteelheeswijk.nl/cultureel/kasteelconcerten
http://www.kasteelheeswijk.nl/cultureel/kasteelconcerten
http://www.kasteelheeswijk.nl/feestelijk/ruimten/wapenzaal
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuws-en-agenda/nieuw-vier-seizoenen-inspiratie
http://www.kasteelheeswijk.nl/special/herfstsonate2011
http://www.kasteelheeswijk.nl/nieuwsagenda
mailto:info@kasteelheeswijknl


 

 

 

 


