Opgericht in 2000. Muzikale opluisteringen, muzikaal entertainment, dans-acts
met live-muziek op TOPNIVEAU, dat is wat onze klanten willen, en dat is wat
onze klanten krijgen!
CaraMuse Impresariaat is uniek in zijn soort, draait mee aan de top en maakt
het ook elke keer opnieuw waar. Organisatorisch en muzikaal brein achter
CaraMuse is Ann Engels. Zij weet de perfecte match te maken: klanten
beschrijven de sfeer die ze willen bereiken, Ann denkt mee en zorgt van A tot Z
voor de uitwerking ervan.
VOOR UW PRIVE- en BEDRIJFSEVENEMENT
Concert of live-muziek = meerwaarde
Kwaliteit en présence zijn daarbij belangrijke factoren. CaraMuse luistert naar uw wensen
en komt met creatieve voorstellen. Wil u een kort, krachtig optreden dat blijft hangen of
een sfeerbrenger over de ganse duur van uw event met achtergrondmuziek?
Klassiek, jazz, tangodansers, een cabaretier...
CaraMuse Impresariaat: voor geslaagde en inspirerende belevingen
Enkele referenties:
Prinselijke Missie Canada 2015 – 150 jaar Belgische Monarchie Lviv (Oekraïne) - Vlaamse
Regering - Europese Commissie - KULeuven - BNP Paribas Fortis Private Banking Petercam Private Banking - Meespierson - BMW - HMI - Feest 10 jaar koning Albert II Festival van Vlaanderen - GEA Happel - Imperbel – Derbigum - Talrijke congressen - FC
Bayern- München - MeetMarcel (Events) - Bonas-Couzyn (Diamant) - Pluczenik (Diamant) –
Vincent Van Duysen – Silverspoon - De Beers (Diamant) - Markant - Terumo - tal van
service clubs…
Bedrijven, Congressen, Service Clubs : academische zitting, feest, diner, receptie,
productlancering, viering, seminarie...
Concertorganisatoren en Festivals in binnen- en buitenland: , Concerten, mini-concerten,
acts, achtergrondmuziek
Particulieren: huwelijk – verjaardag – jubileum – doop – uitvaart

19 JAAR CARAMUSE IMPRESARIAAT – ervaring, expertise, kwaliteit
CaraMuse Impresariaat - Ann Engels
ann@caramuse.be www.caramuse.be

AANBOD
- Concertformules, theaterproducties, achtergrondmuziek
- Volledig op maat: wij gaan met uw idee aan de slag, wij bouwen het verder
professioneel uit tot een conceptueel, organisatorisch en artistiek sterk verhaal

Realisaties en ensembles
CaraMuse Ensemble

Sopraan, viool, cello, harp

Prachtig en uniek repertoire voor deze bezetting. Voornamelijk barok, klassiek en
romantiek…
Rijke bewerkingen waar nodig.
Vivaldi, Haendel, Mozart, Elgar, Grieg, Rodrigo, R. Strauss, Massenet, Gershwin, Ierse,
Schotse, Engelse en Catalaanse traditionals…
Ook samenwerking met Kurt Van Eeghem in het concertprogramma ‘Gemengde
gevoelens’ (vanaf oktober 2019)

Concert, theaterproductie of achtergrondmuziek met Fidelio Strijkkwartet

Het repertoire van het Fidelio Strijkkwartet is enorm uitgebreid, voor elk wat wils:
(licht)klassiek, film, ragtime, jazz, chanson, wals, tango, Mexicaanse traditionals, Antilliaanse
dansen…
een droom voor elke organisator die een klassevol event of concert wil organiseren.
Zeer uitgebreid repertoire
-

concert
kerstconcert
operaprogramma – toparia’s (met 1, 2, 3, 4 zangers)
themaconcerten

WolfGANG
Meer dan 100 voorstellingen in CC’s en voor bedrijven –
Warre Borgmans & Fidelio Strijkkwartet

Onder Jack’s vleugels

Jazzlegende Jack Van Poll in duet/ duel met de crème de la crème van de jonge jazzartiesten zoals Jef Neve, Ewout Pierreux, Bart Van Caenegem...
Por una Cabeza - tango

met Fidelio Strijkkwartet
(ook in combinatie met Katarina Bassez en ensemble)

24e REGA Concert Kon.Elisabethzaal
Camerata Enkabara olv Henry Raudales en Tangoamar

Lviv, Oekraïne Concert in National State opera nav 180 Belgische Monarchie (2011)
Op uitnodiging van het ere-consulaat van België

GREAT EYES ON AMERICA - theatertournee
Met journaliste Greet De Keyser , jazztrio en strijkkwartet
Amerika voor Europeanen en Europa door de bril van Amerikanen

MICHEL WUYTS OVER ZIJN TOEREN - theatertournee
Voorstelling over de wielersport, maar vooral ook over het leven – woord en muziek

vlnr: Kris Peeters, Michel Wuyts, Bert Voordeckers, Koen Elsen, Ann Engels, Sven Nys,
Patrick Janssens

‘Broadway’ met de Canadese bariton Matthew Zadow

BOULES DE BERLIN: theatertournee
Gène Bervoets en Fidelio Strijkkwartet

Katarina Bassez & ensemble – Mortia dolce cano

Viool-solo en strijkkwartet
Een programma waarin alle emoties aan bod komen op een virtuoos niveau.
Duo Tête-à-Tête, Paul Klinck, viool en Ann Engels, cello

Hoge kwaliteit en speelvreugde voor dit duo dat een brede waaier van muziek aanbiedt.
Barok, klassiek, wals, tango…

KASTEELCONCERTEN BELGIE
CaraMuse organisaeerde van 2012-2016 klassieke concerten + aperitief/lunch op
topniveau in het Kasteel van Brasschaat

All-in KASTEELWEEKENDS IN N-FRANKRIJK

Happiness, rust, verbondenheid, muziek, verwennerij
Klein gezelschap waar mensen de kans krijgen om te connecteren met zichzelf, met de
anderen en met kunstenaars. Verbondenheid creëren. Lekker eten en drinken, fijne
gesprekken, prachtig kader, ruime kasteelkamer met bdk, meditatie - optioneel, en een
hoogstaand kamermuziekconcert. Bovendien is er ruimte voor vrije tijd: met een boek voor
de open haard, wandelen in de parktuin, genieten van de salons, een blik werpen in de
keuken…

Fidelio Strijkkwartet en …
- Hubert Damen
- Kurt Van Eeghem

Hartstocht
De vriendschap van Haydn & Mozart

UITVAARTMUZIEK
Families en uitvaartondernemers uit het ganse land weten waarom ze voor onze ensembles
kiezen:
Op topniveau gebracht, met een zeer persoonlijke service, omdat live-muziek bij een
afscheid troost en verbondenheid biedt.
Integer, met de nodige bescheidenheid maar topniveau.
Diverse combinaties mogelijk. Instrumentaal of zonder zang
Elk programma’s wordt samengesteld op maat.
Onze referenties: https://www.caramuse.be/nl/referenties/

