STICHTING BACHKOOR BRABANT
NIEUWSBRIEF 4 – SEPTEMBER 2008
Duidelijkere naam voor onze stichting
Het was niet altijd even duidelijk voor iedereen: “Stichting Bach Collegium Breda”, met
‘daaronder’ het “Bachkoor Brabant”. Dat werd voor sommigen Bachkoor Breda, of de Stichting
Bach Collegium Brabant en nog meer door elkaar gehaalde varianten.
Sinds half augustus is het eenvoudiger geworden. Het is nu “Stichting Bachkoor Brabant” die
bestuurlijk verantwoordelijk is voor het “Bachkoor Brabant” in stand houdt. Een
statutenwijziging en een heleboel handtekeningen waren nodig om een en ander officieel te
maken. Met dank aan het nieuwe notariskantoor De Partners die een en ander tegen een zeer
gunstig ‘sponsortarief’ voor ons hebben uitgevoerd!
Let op: onze e-mailadressen (zie onderaan de nieuwsbrieven) blijven voorlopig eindigen op
“@bachcollegiumbreda.nl”.
Jan van Gurp

Veranderingen in het bestuur
Na ruim zeventien jaar heel veel bestuurswerk voor onze stichting te hebben verricht, heeft Inge
de Groot eind mei haar bestuurszetel verlaten. Dit was voor de meesten onder jullie al bekend,
omdat we in die periode via een vacature jullie hebben gevraagd om het bestuur te komen
versterken. Inge heeft ongelofelijk veel voor onze stichting gedaan en betekend. Natuurlijk zullen
we nog uitgebreid aandacht gaan geven aan haar ‘vertrek’.
We zijn erg blij met de twee personen die onlangs zijn toegetreden tot het bestuur: Marleen de
Bont en Paul van Geldorp. Samen met Mieke zal Marleen het secretariaatswerk uitvoeren, Paul
bekleedt de nieuwe functie van vice-voorzitter. Hiermee bestaat ons bestuur uit vijf personen.
Marleen en Paul stellen zich hieronder aan jullie voor.
Inge ontvangt zo nu en dan nog via e-mail of telefoon secretariaatsgerelateerde berichten en
vragen. Vriendelijk verzoek of iedereen het algemene e-mailadres voor het secretariaat (zie
onderaan de neiuwsbrieven) wil gebruiken. Voor dringende zaken kan er telefonisch contact met
Mieke worden opgenomen: (076) 587 79 72. Zie ook de pagina “contact” op onze website!
Jan van Gurp
Paul van Geldorp – vice-voorzitter
Graag wil ik in deze nieuwsbrief mijzelf – kort – bij u introduceren. Velen van u kennen mij al
langere tijd door mijn lidmaatschap en bestuursfunctie bij het Concertkoor Breda, waar ik in ’97
kennis maakte met Geert van den Dungen en zijn boeiende en leerzame stijl van dirigeren. Ik
was in het verleden al wel bekend met koorzang; zo zong ik in de jaren 50 van de vorige eeuw in
de Schola Cantorum van de kathedraal aan de haven in Breda, samen met onder anderen Tijn
van Eijk en zijn broers Jos en Ad en in Utrecht in jaren 60 in een Utrechts gemengd koor. Maar
het echte zingen is voor mij begonnen in 1997. Ik maakte actief kennis met werken van Mozart,
Haydn, Händel, Saint-Saëns, Purcell, Schubert en vele anderen. Bovenal staat echter Johann
Sebastian Bach! Ongelooflijk zoals de muziek van deze grootmeester je niet alleen als luisteraar
boeit, maar je nog veel meer pakt als je zelf die muziek mag zingen. Groots, boeiend,
aangrijpend, vaak ontroerend, verrassend en meeslepend. Toen ik jaren geleden in de
gelegenheid was deel te nemen aan een Bachreis naar Duitsland en in de Thomaskirche in
Leipzig met het Bachkoor Brabant een uitvoering beleefde, toen voelde ik wat het betekent om
“boven jezelf uit te stijgen”. Daarom is het zo machtig om te kunnen en te mogen deelnemen aan
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de diverse uitvoeringen van het Bachkoor Brabant met als jaarlijks hoogtepunt de Matthäus
Passion. Daarom ook geeft het een goed gevoel om deel te mogen uitmaken van het bestuur van
de Stichting Bachkoor Brabant. Mijn streven daarbij is om de onderlinge band tussen de vele
kundige (vrienden-)zangers te versterken door goede communicatie en het scheppen van die
omstandigheden rond onze concerten die de uitvoeringen niet alleen voor ons, zangers, tot een
succes maken maar vooral voor onze trouwe en nieuwe toehoorders onvergetelijk doen zijn.
Paul E. van Geldorp
Marleen de Bont – secretaris
Als versgebakken secretaris van het Bachkoor Brabant, stel ik me graag aan jullie voor. Dat klinkt
misschien raar voor iemand die inmiddels al veertien jaar meezingt in het koor, maar ik heb vast
nog wel wat nieuwtjes voor jullie.
Laat ik beginnen bij mijn eerste muzikale activiteit: in november 1976, veertien maanden oud,
maakte ik mijn zangdebuut met “poesje mauw”. Daarna volgden andere kinderliedjes,
carnavalskrakers en smartlappen. Ik kom uit een boerenfamilie, waarbij feestjes altijd eindigden
met het gezang van al mijn ooms en tantes. Boven op bed lag ik dan zachtjes mee te zingen.
Het kon niet anders of ik werd op mijn vijfde jaar lid van de muziekschool in Breda, waar ik de
cursus Algemene Muzikale Vorming” volgde. Een goede basis! Grappig dat ik eerder noten dan
letters kon lezen! Mijn zangercarrière begon toen ik op mijn zevende lid werd van het
kinderkoor, verbonden aan de Petrus en Pauluskerk in Breda (Boeimeer). Ik mocht elke zondag
solo zingen in een goed gevulde kerk. Omdat ik nog niet bij de microfoon kon, kreeg ik er een
persoonlijk opstapje bij. Wat een eer!
Intussen begon ik ook op de muziekschool met dwarsfluitlessen. Het ging als een speer. In twee
jaar tijd had ik al mijn B-diploma binnen! Daarnaast leerde ik mezelf piano spelen. Uren zat ik
achter dat ding, met stickers op de toetsen. Maar ik heb er nu nog steeds veel profijt van dat ik
destijds zo heb doorgezet. Toen ik twaalf was, stopte ik bij het kinderkoor, maar zingen bleef ik
altijd doen. Bij ons thuis werd altijd door iedereen gezongen; in de auto, onder de douche,
tijdens de afwas, gedurende boswandelingen en op de fiets!
Eenmaal in de pubertijd, vond ik dwarsfluit spelen niet stoer genoeg en had ik behoefte aan een
instrument van een wat zwaarder kaliber. Het werd een saxofoon. Naast de lessen op de
muziekschool kwam ik bij een band. Later, weer in wat rustiger vaarwater, werd Jazz een nieuwe
passie. Ik speelde in een klein orkest de eerste saxofoon. Veel solo’s dus… Lekker uitdagend!
Op mijn negentiende ben ik, via mijn vriend Vincent de Bont, bij het Bachkoor begonnen. Wat
was ik enthousiast! Mijn eerste project was het Weihnachts-Oratorium en ik kende het écht
binnen zes weken uit mijn hoofd! Mijn ouders en broer ook, overigens… Dit was het begin van
vele verschrikkelijke audities en mooie projecten, met als persoonlijk hoogtepunt de Hohe
Messe. Wat een meesterwerk!
En nu, veertien jaar verder, ben ik getrouwd met Vincent, leerkracht van groep vijf en moeder
van Jannes (bijna drie) en Freek (acht maanden). Behalve bij het Bachkoor Brabant, zing ik bij
“Bocca Bella”. Sinds vijf jaar volg ik zangles bij Lucie Hillen die me nog héél veel kan leren!
Solozang is voor mij allang niet meer een relaxte bezigheid, dwarsfluiten heb ik al in geen jaren
meer gedaan, de sax heb ik even aan de wilgen gehangen, de piano wordt vooral door Vincent in
beslag genomen, maar… zingen doe ik dus nog steeds, altijd en overal; ook op de fiets!
Zo, het word nu tijd dat ik “poesje mauw” met mijn jongste zoontje ga oefenen. Je weet wat er
van kan komen! De oudste ligt al goed op schema!
Marleen de Bont
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Vooraankondiging: “De Club van Honderd”
Op 1 januari 2009 gaat er een nieuw initiatief van start om de financiële basis van ons koor – erg
belangrijk om onze stabiliteit beter te waarborgen – een flinke impuls te geven. Er wordt dan een
“Club van Honderd” opgericht!
Wat is deze Club van Honderd? Welnu: precies honderd mensen, particulier of via (hun) bedrijf
of instelling, die per jaar een donatie van exact honderd euro geven. Leden van deze exclusieve
club mogen per jaar één van onze concerten gratis bezoeken.
Later in dit najaar worden jullie verder geïnformeerd over dit lidmaatschap. Geïnteresseerden
kunnen zich bij ons, Mieke & Paul, aanmelden. Ook als jullie iemand kennen dit wij mogen
benaderen voor het lidmaatschap dan horen wij dat graag!
Mieke Luijckx-Beex & Paul van Geldorp

Geen Matthäus Passion in Parijs
In juni hebben we de laatste keer bericht over de voorbereidingen voor een Matthäus-uitvoering
in Parijs in 2009. Helaas is inmiddels gebleken dat dit geen haalbare kaart is, omdat we de
financiën niet rond kunnen krijgen. Zoals we eerder schreven berustte de financiering op vier
pijlers: subsidie, sponsors, kaartverkoop en bijdragen van de koorleden. Ondanks de goede
verwachtingen die er waren is onlangs onze subsidieaanvraag door het FAPK afgewezen.
Daarmee viel de belangrijkste pijler van de financiering weg. Zonder subsidie of hoofdsponsors
die een substantieel bedrag bij willen leggen is het niet mogelijk een kwalitatief hoogwaardige
Matthäus Passion in Parijs te organiseren. Met name een professioneel barokorkest,
noodzakelijk om een uitvoering te realiseren op het door ons gewenste kwaliteitsniveau, waaraan
wij in de loop der jaren gewend zijn geraakt, is zonder subsidie niet in te huren. Het bestuur van
het Bachkoor Brabant heeft vervolgens de knoop doorgehakt en besloten te stoppen met het
Parijs-project.
De Parijscommissie,
Marius Breeman, Jan van Gurp, Hélène de Beer-Fourrier & Anita Schelfhout.

Repetities
Er zijn enkele wijzigingen in het repetitieschema:
De repetitie op woensdag 5 november voor het project “Magnificat” is verzet naar dinsdag 4
november, 20:00 uur gewoon in de Waalse Kerk.
De generale repetitie voor het Weihnachts-Oratorium vindt op vrijdag 12 december plaats in de
Laurentiuskerk in Ulvenhout (!). Aanvangstijd: 19:00 uur.
Het volledige, actuele repetitieschema, inclusief eventuele wijzigingen, staat natuurlijk ook op
onze website; zie de pagina “repetities”.
Jan van Gurp

Foto’s
Op 25 juni zijn er foto’s in het toen zonnige Valkenberg gemaakt van de deelnemers aan het
project Weihnachts-Oratorium. Op de volgende pagina staat het resultaat! Binnenkort komen
alle foto’s, dus ook die zijn gemaakt tijdens het laatste Matthäus-project, op een aparte pagina op
onze website. Daar zullen dan ook alle foto’s in een betere kwaliteit (een hogere resolutie dus) te
zien èn te downloaden zijn.
Overigens zijn alle nieuwsbrieven terug te lezen op de pagina “nieuwsbrieven” op onze website.
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w.: http://www.bachcollegiumbreda.nl – http://www.bachkoorbrabant.nl – http://www.bachkoor.nl
e.: info@bachcollegiumbreda.nl – secretariaat@bachcollegiumbreda.nl – vrienden@bachcollegiumbreda.nl
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