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BACH COLLEGIUM BREDA 
NIEUWSBRIEF 3 BACHKOOR BRABANT – JANUARI 2008 

Inleiding 
Beste Bachvrienden, aan het begin van dit nieuwe jaar sturen wij jullie onze derde nieuwsbrief. 
Allereerst wensen wij jullie een gezond, gelukkig en muzikaal 2008. Er staat weer een aantal 
mooie projecten op het programma, waarover Geert van den Dungen hieronder meer uitleg 
geeft. Ook blikt hij nog terug op de programma's van 2007. 
Aanstaande woensdag 9 januari starten de repetities voor de Matthäus Passion. Zoals gebruikelijk 
worden deze gehouden in de Waalse Kerk, Catharinastraat, Breda en beginnen om 20:00 uur. 
Op deze eerste repetitie worden jullie allemaal verwacht. Dan zal ook worden meegedeeld wie 
zingt in koor I en koor II en wie tien of vijf repetities moet bijwonen. Over de uitvoeringen zal 
Geert woensdag meer uitleg geven. De meest actuele repetitiedata en –locaties staan altijd op 
onze website. Voor de volledigheid geven wij hier ook nog even alle data van de repetities: 
woensdag 9, 16, 23 en 30 januari 
woensdag 13, 20 en 27 februari 
woensdag 5 maart 
zaterdag 8 maart – werkdag 
De deelnemersbijdrage voor dit project bedraagt € 50,00 (studenten € 37,50) voor tien repetities 
en € 25,00 (studenten € 18.75) voor vijf repetities. Indien nog niet betaald is, dan de bijdrage 
graag per omgaande overmaken op Postbankrekening: 202.156 t.n.v. Stichting Bach Collegium 
Breda, Breda. 

Inge de Groot 

Terug- & vooruitblik Bachkoor Brabant 

Tijdens de eerste helft van het lopende concertseizoen heeft het Bachkoor Brabant twee fraaie 
concerten gegeven in de Bredase Antoniuskerk. In september 2007 was er een geslaagde reprise 
van het motetprogramma rond Bachs ‘Jesu, meine Freude’. Vervolgens in november 2007 een 
concert, waarin Bachs muziek vergezeld werd door de ‘Svenska Messan’ van zijn Zweedse 
tijdgenoot Johan Helmich Roman. Voor velen een aangename verrassing. Minder aangenaam 
was de akoestiek van de Antoniuskerk en erger nog het geringe aantal bezoekers tijdens beide 
concerten. Een opvallende en betreurenswaardige constatering is, dat de meeste van onze 
projectdeelnemers de Bachconcerten waaraan ze zelf niet actief deelnemen ook niet als bezoeker 
komen beluisteren. Dit zijn volgens mij gemiste kansen als Bachliefhebber en het getuigt helaas 
ook niet van een grote betrokkenheid bij ons Bachkoor. Erg jammer! 
In het seizoen 2008-2009 heeft het Bachkoor Brabant weer opvallende programma’s gepland. 
Allereerst is dit, op uitnodiging, een Magnificatconcert in Oudenbosch (23 november 2008) ter 
gelegenheid van het derde lustrum van de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch. Naast het 
Magnificat van J.S. Bach staan daar nog de Magnificatversies van Vivaldi, Durante en Zelenka 
geprogrammeerd. 
Een eigen concert van onze Stichting Bach Collegium Breda is getiteld ‘De Zonen van Bach’. 
Hierin zullen koorwerken klinken van vier muzikale zonen van de oude Bach, namelijk Wilhelm 
Friedemann Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, Johann Christoph Friedrich Bach en Johann 
Christian Bach. In dit project zitten weer aardige muzikale verrassingen verpakt. Exacte datum en 
locatie van dit concert zijn nog niet bekend. 
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Het voorjaar van 2009 staat traditiegetrouw in het teken van uitvoeringen van Bachs Matthäus 
Passion. In dit jaar wordt tevens de 250ste sterfdag van Georg Friedrich Händel herdacht. Voor de 
artistieke leiding van het Bachkoor Brabant en het Concertkoor Breda is dit aanleiding om 
gezamenlijk een Händelfestival in Breda te organiseren. Nadere informatie hierover volgt later. 
Al met al lijken deze projecten volop vocale uitdagingen voor de deelnemers te bevatten. Voor 
deelname hieraan worden in april 2008 audities gehouden. 

Geert van den Dungen 

Matthäus Passion in Parijs? 
Eerder schreven we dat er nog vele hobbels moesten worden genomen, maar inmiddels is helaas 
gebleken dat die hobbels te groot zijn. Met grote spijt is onlangs besloten om ons Parijse 
Matthäusproject voor vrijdag 21 maart 2008 niet door te laten gaan, vanwege het te grote 
financiële risico voor de Stichting Bach Collegium Breda. 
Een korte toelichting. De kosten zijn erg hoog en op dit moment zou de Stichting grote financiële 
verplichtingen moeten aangaan, terwijl er nog te weinig zekerheid is over de inkomsten. De 
sponsoropbrengsten vallen tot op heden tegen. Het vinden van een geschikte Parijse kerk en een 
betaalbaar Frans barokorkest heeft aardig wat moeite en tijd gekost, waardoor pas in een laat 
stadium subsidie kon worden aangevraagd. Uitsluitsel daarover komt pas eind januari, terwijl nu 
al grote financiële verplichtingen moeten worden aangegaan. Dit leidt tot een onverantwoord 
groot financieel risico. 
Mede gezien vele enthousiaste reacties uit het koor wordt bekeken of het mogelijk is het project, 
met meer voorbereidingstijd, een jaar later uit te voeren, op 10 april 2009. 
De Parijscommissie (Hélène de Beer-Fourrier, Marius Breeman, Jan van Gurp, Teun van Irsel 
& Anita Schelfhout) wil iedereen die belangstelling heeft getoond en/of sponsors heeft 
aangedragen hartelijk bedanken! 

Marius Breeman 

Sponsoring 

In een vorige nieuwsbrief is al eerder een oproep gedaan aan onze koorleden, de vrienden van 
onze stichting en andere belangstellenden om ideeën en concrete personen of bedrijven aan te 
dragen om de Stichting Bachcollegium Breda door middel van sponsoring een steviger financiële 
basis te verstrekken. Dit heeft tot een aantal reacties geleid waarvan er enkele zelfs hebben geleid 
tot een financiële bijdrage. Fantastisch dat onze koorzangers en vrienden van de stichting zo 
hebben kunnen bijdragen aan het continueren van onze stichting! 
Toch blijft de noodzaak aanwezig om sponsors te blijven zoeken en te benaderen voor een 
bijdrage. Daarom opnieuw een oproep of jullie vanuit jullie netwerk bedrijven, of personen die 
bij bedrijven in een beleidsfunctie zitten, kennen, die wij zouden kunnen benaderen met een 
gericht sponsorverzoek. 
Ook het verzoek om met behulp van e-mailadressen het opzetten van een nieuw netwerk te 
starten blijft van kracht. Zouden jullie daarom, uiteraard na goedkeuring van de betreffende 
persoon, ons e-mailadressen kunnen toesturen zodat deze in het bestand van onder andere een 
(sponsor)nieuwsbrief kunnen worden opgenomen? Een grotere bekendheid van onze Stichting 
en haar activiteiten is, ook in het kader van bovenstaande oproep, zeer wenselijk. Wij hopen op 
een grote respons! 

Pierre Maas 
 
w.: http://www.bachcollegiumbreda.nl – http://www.bachkoorbrabant.nl – http://www.bachkoor.nl 
e.: info@bachcollegiumbreda.nl – secretariaat@bachcollegiumbreda.nl – vrienden@bachcollegiumbreda.nl 


