
O
ver het ensem

ble en de m
usici 

Cam
erata D

elft is een professioneel kam
erm

uziekensem
ble dat zich 

concentreert op fantasievolle uitvoeringen van voornam
elijk barokm

uziek op 
sfeervolle locaties, onder het m

otto: nieuw
 geluid in oude m

uziek. H
et ensem

ble 
bestaat uit een vaste kern van 10 m

usici m
aar treedt op in verschillende 

bezettingen, afhankelijk van program
m

a en locatie. In 2013 vierde Cam
erata D

elft 
haar 5-jarig bestaan m

et het program
m

a ‘O
ud&

N
ieuw

’, w
aarbij naast barokm

uziek 
ook nieuw

e –speciaal voor het ensem
ble geschreven- m

uziek w
erd uitgevoerd. D

e 
com

binatie van oude en nieuw
e m

uziek beviel zow
el bij publiek als bij de m

usici 
zo goed, dat het ensem

ble sindsdien steeds vaker hedendaags w
erk naast 

barokm
uziek program

m
eert, als één van de invullingen van haar m

otto.  
w

w
w

.cam
eratadelft.nl 

Sopraan Leonore Engelbrecht studeerde aanvankelijk piano aan het 
Rotterdam

s conservatorium
. Zij stapte over op het hoofdvak solozang en studeerde 

bij Sylvia Schlüter, H
ieke M

eppelink en M
aarten Koningsberger. Zij volgde 

m
asterclasses bij o.a. Carolyn W

atkinson, Rudolf Jansen en Sheila Barnes.
Leonore w

as lange tijd verbonden aan de Laurens Cantorij te Rotterdam
, w

aar ze 
nog regelm

atig als solist te horen is. M
et diverse andere koren en ensem

bles 
verzorgde zij radio- en cd-opnam

es. Verder treedt zij op als oratorium
- en 

liedzangeres. H
aar repertoire om

vat w
erken uit de 17e tot en m

et de 21e eeuw
.

M
om

enteel volgt Leonore lessen bij verschillende docenten, m
aar haar vaste coach 

is de Am
erikaanse zangeres Sheila Barnes.
Im

re Rollem
an studeerde dw

arsfluit aan het Rotterdam
s Conservatorium

, 
w

aar hij zijn 2e fase afsloot m
et een 9,5. Im

re nam
 deel aan diverse concoursen, 

trad als solist op m
et het N

ationaal Jeugdorkest en rem
placeerde m

eerdere m
alen 

bij het Rotterdam
s Philharm

onisch O
rkest en het D

oelenensem
ble. H

ij w
as solist 

bij het Leiden Sinfonietta en w
on in 2000 de "Prix d'H

arm
onie".  

N
aast Cam

erata D
elft is Im

re fluitist bij het kam
erm

uziekensem
ble D

e Bezetting 
Speelt, het D

ordts Kam
erorkest en het Laurens Bachorkest. H

ij rem
placeert 

regelm
atig bij het RBO

 Sinfonia en de M
arinierskapel en w

erkt als fluitdocent bij 
diverse m

uziekverenigingen
A

ndrew
 Clark studeerde piano en viool aan de U

niversiteit van Cam
bridge 

en w
erkte na zijn studie als violist en altviolist in verschillende orkesten in 

D
uitsland, Italië en N

ederland. U
iteindelijk legde hij zich volledig toe op het 

spelen van piano, orgel en klavecim
bel. Andrew

' speelt continuo in grote en 
kleinere ensem

bles, geeft concerten m
et zijn ensem

bles Luci Serene en Cam
erata 

D
elft en begeleidt liedrecitals. H

ij is een veelgevraagd begeleider van vocale 
m

asterclasses van onder m
eer Evelyn Tubb, Anthony Rooley en Carolyn W

atkinson 
en w

erkt nauw
 sam

en m
et zangpedagoge M

arjan Kuiper.
N

aast deze bezigheden com
poneert en arrangeert hij, zow

el in m
oderne als in 

barokstijl. Voor het 5-jarig bestaan van Cam
erata D

elft in 2013 schreef hij de 
com

positie 'W
estron W

ynde'.
---||----

Eerstvolgende pauzeconcert is op  17 decem
ber: Ralph Rousseau M

eulenbroeks, 
viola da gam

ba

Program
m

a pauzeconcert
W

oensdag 3 decem
ber 2014 12.45 - 13.15 uur

U
itvoerende: Cam

erata D
elft: Leonore Engelbrecht (sopraan)

Im
re Rollem

an (fluit) en A
ndrew

 Clark (orgel)

G
eorg Friedrich H

ändel / G
eorge Frederic H

aendel (1685 - 1759)

U
it ‘Rinaldo’

aria: Lascia che pianga
 (sopraan-orgel)

Sonate in C
-Larghetto
-Allegro 
-Larghetto 
-A tem

po di G
avott

-Allegro
 (fluit-orgel)

Voluntary no. 3 
(orgel solo)

U
it ‘N

eun D
eutsche A

rien’
-M

eine Seele hört im
 Sehen

-Flam
m

ende Rose
(sopraan, fluit, orgel)

----||----

O
m

 de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten, w
ordt van de 

bezoekers een bijdrage naar draagkracht gevraagd; richtbedrag €3,50. 
D

aarvoor is het m
andje bij de uitgang bestem

d.


