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ENSEMBLE  
HOUTHANDEL.BE
selecties uit “Houthandel Show,  
Italiaans Getint en Into the Woods”
• Jacques Ibert  | Trois Pièces Brèves (1930)

• Giovanni Guiseppe Cambini  |  
uit  Blaaskwintet opus 4 nr 2 in re klein  
(1746-1825)

• Allegro Espressivo

• Malcolm Arnold  |  Three Shanties (1943)

• Scott Joplin  |  New Rag (1912)

• Transcribed for Wind Quintet by  
Drake Mabry (1990)

• George Gershwin  |   
Selections from Porgy and Bess (1935)

• Transcribed for Wind Quintet by  
Bill Holcombe



PROJECTPARTNERS

Ensemble houthandel.Be
Ensemble Houthandel.be wil een frisse wind door het begrip 
‘concert’ heen laten waaien.  Door interactie met het publiek 
willen ze de afstand tussen de toeschouwers en de spelers tot 
een minimum herleiden. Zo wordt er naast het muzikale ook veel 
aandacht besteed aan het verbale en visuele aspect.  Daardoor 
krijgen de concerten een intieme en gezellige sfeer. 

Omdat klassieke muziek door veel 
mensen als saai en moeilijk wordt 
beschouwd, willen de muzikanten 
met veel enthousiasme hun liefde 
voor het prachtige repertoire dat 
voor blazersensemble geschreven is 
overbrengen op hun publiek. 

Doorheen hun programmering 
wil Houthandel zowel aandacht 
besteden aan het standaard 
repertoire alsook aan het werk van 
minder bekende of doorheen de 
geschiedenis in de vergetelheid 
geraakte componisten. Gewaagde 
programma’s en onconventionele 
cross-overs worden niet geschuwd.

Ensemble Houthandel BE is een 
compagnie van vijf blazers. In 
alles wat ze doen, streven ze naar 
een totaalervaring. Hierbij staan 
authenticiteit, metier, artistiek 
experiment en ontmoeting met 
het publiek centraal. Op een 
eigentijdse, eigenzinnige wijze tast 
Houthandel de grenzen af van wat 
een muziekensemble in de 21ste 
eeuw zoal kan zijn of betekenen: niet 
evident én spannend.

Ensemble Houthandel.Be :  
Musici en biografie 
Sarah Vermeyen – Fluit 
Maarten Wijnen - Hobo 
Evy Van Dongen - Klarinet 
Jonas Coomans - Fagot  
Rogier Steel- Hoorn



PARTNERS

Sarah Vermeyen (°1980) 

studeerde vier jaar aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium 
van Antwerpen bij Aldo Baerten  en beeïndigde in juni 2004 
haar studies bij Carlos Bruneel aan het Koninklijk Conserva-
torium van Brussel. Aanvullend volgde zij verschillende mas-
terclasses in binnen- en buitenland bij o.a. Peter-Lukas Graf, 
Emmanuel Pahud, Andrea Lieberknecht en Michel Debost.

• Tussen 2006 en 2008 specialiseerde 
ze zich aan het Conservatoire de Liè-
ge bij Toon Fret.

• In 2003 won Sarah de eerste prijs van 
het Nationaal Fluitconcours van Ne-
derland.

• In 2014 was Sarah medeoprichter van 
Volksopera, een productiehuis voor 
komisch muziektheater, waar zij deel 
uitmaakt van de artistieke kern en 
het productionele werk overziet.

• Als freelance-muzikante werkte zij 
de afgelopen jaren mee aan pro-
ducties van Oxalys, Zomeropera, het 
Rode Pomp Ensemble, Music Hall, 
Walpurgis, Marsyas, Prima La Musica, 
Brussels Philharmonic, Hermes-en-
semble, het Collectief en ensemble 
Explorations.

• Verder is zij op losvaste basis verbon-
den aan verschillende muziekacade-
mies als leerkracht dwarsfluit. 

 

Jonas Coomans (°1983) 

begon zijn muzikale studie fagot aan de Stedelijke Muziek-
school van Mol bij Francis Pollet. In 2001 zette hij deze oplei-
ding verder aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium van 
Antwerpen waar hij afstudeerde met grote onderscheiding. 

• Vanaf 2005 kreeg hij les aan het Ko-
ninklijk Conservatorium van Den 
Haag bij Johan Steinmann. Hij volgde 
masterclasses bij o.a. Sergio Azzoli-
ni, Georg Klutsch, Gustavo Nunez en 
Barthold Kuijken.

• Als freelance musicus speelt hij gere-
geld in Belgische orkesten en ensem-
bles zoals deFilharmonie, Symfonie-

orkest Vlaanderen, Nationaal Orkest 
Van België en Prometheusensemble. 
Van 2004 tot 2006 was hij vast lid van 
de Beethovenacademie. 

• Sinds september 2007 is hij solo-con-
trafagottist van het Brussels Philhar-
monic. Als fagotleraar is hij actief aan 
de muziekacademie van Borgerhout.



 
 
 
 
Rogier Steel (°1978) 

begon zijn muzikale studies aan de Stedelijke Academie voor 
Muziek, Woord en Dans in Sint-Niklaas. 

• In 1997 zette hij zijn studies hoorn ver-
der aan het Koninklijk Conservatori-
um te Brussel waar hij les volgde bij 
André van Driessche en Luc Bergé. 
In 2002 studeerde hij af met onder-
scheiding. 

• Als freelance hoornist speelde Rogier 
reeds mee met het “Emanon “en-

semble, “ I Solisti del Vento”, “Belgian 
Brass”, het “Gabriëli koperensemble”, 
het “Nationaal Orkest van België”, “De 
Vlaamse Opera”, “The Brussels Filhar-
monic Orchestra”, ..

• Sinds maart 2008 is Rogier derde 
hoorn in het orkest van de Koninklijke 
Muntschouwburg.



IN SAMENWERKING MET

Maarten  
Wijnen
(°1977)

begon zijn 
muzikale studies 
in 1985 aan de 
Academie voor 

Muziek, Woord en Dans te Genk. 

• In 1995 zette hij deze opleiding 
verder aan het Koninklijk Mu-
ziekconservatorium van Antwer-
pen bij Jan de Maeyer, Joris Van 
den Hauwe en Dimitri Mestdagh 
(engelse hoorn). Hij behaalde 
zijn meesterdiploma met grote 
onderscheiding. Hij behaalde 
ook de finaliteit kamermuziek. 
Hierna studeerde hij nog bij E. 
Abhühl aan het Rotterdams 
conservatorium. Daarnaast volg-
de hij vele masterclasses bij o.a. 
Piet Van Bockstal, Mark Fink, 
Christopher Hogwood, Frances-
co Di Rosa en Dominique Wol-
lenberger.

• Van 2001 tot 2010 was hij vast 
lid van het Symfonieorkest van 
Vlaanderen. Als freelance muzi-
kant was hij actief in verschillen-
de orkesten zoals het Nationaal 
Orkest van België, het Brussels 
Jazz Orchestra, deFilharmonie, 
de Vlaamse Opera, Brussels 
Sinfonietta, I Fiamminghi en Il 
Novecento.

• Sinds Januari 2010 is hij hoboïst 
in het Brussels Philharmonic.

• Maarten is hoboleraar aan de 
muziekacademies van Genk en 
Lokeren.

Evy Van  
Dongen (°1982) 

behaalde in 2007 haar Post-
graduate Performance Diplo-
ma aan de Royal Academy 
of Music in Londen bij Nick 
Rodwell en Andrew Marriner. 

• Eerder studeerde ze aan het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium te Antwerpen bij 
Walter Boeykens en Ivo Lybeert waar ze haar 
Master Diploma met grote onderscheiding 
ontving in 2005. Ze volgde privélessen en  
masterclasses bij gerenommeerde musici 
zoals Michael Collins en Pascal Moraguès.

• In 2006 werd Evy laureaat van de ‘2nd In-
ternational Clarinet Competition “Saverio 
Mercadante”’ in Turi, Italië. Ook behaalde 
zij reeds prijzen op het Belgisch Lions Club 
concours en op de ‘Geoffrey Hawkes Buffet 
Crampon Clarinet Prize 2006’.  In 2005 ont-
ving ze de Harold Wrickley Alcock Award in 
Londen.

•  Vanaf 2013 is Evy 2de solist klarinet bij de 
Koninklijke Muziekkapel De Gidsen.

• Naast haar engagement als klarinettiste en 
zakelijk leider van Ensemble Houthandel 
speelt ze ook kamermuziek in het Kadans 
Trio, met haar echtgenoot Jo Vercruysse 
en pianist Jan Lust. Ze verzorgt regelmatig 
recitals met uitmuntende pianisten zoals 
James Baillieu, Theunis Dewet-Bruwer en 
Jan Gruithuyzen. Met deze verschillende 
ensembles heeft ze reeds geconcerteerd 
in België, Nederland, Groot-Brittanië, Italië, 
Spanje, Zuid-Afrika en China.

• Als muziekcoach deelt ze haar muzikaal 
enthousiasme tijdens talrijke, gevarieerde 
workshops en atelierreeksen voor kinderen. 



PROGRAMMA 
Van Der Valk Hotel Beveren

11u00 Liefdadigheidsconcert  
 “De Houthandel”

12u00  Multidisciplinaire netwerkreceptie

13u00  Seizoensgebonden 3-gangen  
 verrassingsmenu

• Inclusief dranken

• Deelname aan concert en receptie kost € 17.5 per persoon
• Deelname aan concert , receptie en lunch kost € 57.5 per persoon 

inclusief dranken (wijnen, water, frisdrank, tapbier, koffie, thee). 
Kinderen 4-12 : € 25 per persoon, kinderen tot 4 jaar gratis.

• Per reservatie schenkt Hotel Beveren 10% van het bedrag naar de Lotus 
Care Foundation

• Inschrijven kan via https://restaurantnest.be/reserveer/evenementen/



WIE IS HET IFPC?
Het Institute for Professional Care VZW is een opleidingsinstituut dat 
gediplomeerde dienstverleners, actief in de sector van uiterlijke en 
innerlijke schoonheid en verzorging, opleidt zodat ze zich beter kunnen 
richten naar personen met een zorgprofiel (in eerste instantie gaat het 
over de problematiek rond kanker).  

Concreet betekent dit dat schoonheidswerkers (schoonheidsspecialistes, 
kappers,...) en eerstelijns zorgverleners (verpleegkundige, therapeut, 
kinesist,…) een opleiding krijgen om beter de problematiek van de ziekte 
te begrijpen zodat ze ook beter kunnen inspelen op de noden. Het 
verlaagt de drempel tussen patiënt/klant en dienstverlener. Vaak vinden 
personen met kanker de weg niet naar hen, uit schrik niet begrepen te 
worden of verkeerd behandeld te worden. En eveneens zit de schrik er 
vaak ook in bij de dienstverleners over wat ze wel of niet kunnen/mogen 
zeggen en welke behandelingen ze wel of niet mogen toepassen. 

www.institutefpc.eu

WAT IS DE CARECARD?
De CareCard kan het best vergeleken worden met een 
cadeaucheque maar dan specifiek bedoeld voor de zorgsector. 
Met de CareCard kan een persoon, getroffen door kanker, een 
gratis innerlijke en uiterlijke boost krijgen bij een erkende Beauty, 
Hair of Care Professional. Met deze CareCard wordt de stap voor 
elkeen financieel toegankelijk en wordt er tegelijk voor gezorgd 
dat men terecht komt bij een Professional met kennis van zaken. 
Lijst met erkende professionals op www.myprofessional.be

WAT IS DE LOTUS CARE FOUNDATION?
De Lotus Care Foundation is een fonds dat middelen verzamelt via 
diverse acties en evenementen waarmee de CareCard kan verspreid 
worden. Elke donatie is welkom om zoveel mogelijk CareCards 
te kunnen verdelen onder de zorgbehoevenden.  Dank voor elke 
financiële bijdrage op het rekeningnummer  
IBAN BE10 0000 0000 0404 met mededeling 017/1580/00095 
(u ontvangt een fiscaal attest vanaf 40,00 euro) 

www.lotuscarefoundation.be

www.institutefpc.eu www.lotuscarefoundation.be




