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Nieuwsbrief 9 – januari 2013 

Van de voorzitter 

Beste Bachkoristen, ik schrijf dit stukje voor de digitale nieuwsbrief van ons Bachkoor Brabant 
op de dag dat de uitvoering plaatsvindt van Bachs Weihnachts-Oratorium. Waarom niet een dag 
gewacht, zul je denken? Afspraak is afspraak: de deadline was vrijdagmiddag 21 december 17.00 
uur! Ik zing zelf niet mee vanavond, maar ik verwacht dat het een prachtige uitvoering wordt. De 
Grote Kerk is uitverkocht, zo hoorde ik afgelopen woensdag tijdens de generale repetitie. Een 
mooiere afsluiting van 2012 is nauwelijks denkbaar. En dat ook nog tegelijk met het veertigjarig 
jubileum als dirigent van onze Geert van den Dungen. 

Los van dit geweldige muzikale eind van het jaar 2012, is het afgelopen seizoen bijzonder geweest. 
En dan verwijs ik natuurlijk naar de reis in oktober jongstleden die velen van het koor hebben 
meegemaakt. Een geweldige sfeer, zomerse temperaturen en prima concerten! Elders in deze 
nieuwsbrief wordt uitgebreid teruggeblikt op de reis. 

Verder lijkt mijn voorwoord op dat van afgelopen jaar: op financieel gebied hebben we als 
bestuur een goed jaar achter de rug. Geen verliezen is in deze tijden van teruggang van subsidies 
al een hele prestatie. Natuurlijk zijn we heel erg blij met het nieuwe driejarige contract met 
Zuylen Uitvaartverzorging. Zij hebben zich weer voor de komende jaren aan ons verbonden. 
Geweldig en hulde aan de directeur Roel Stapper. Als tegenprestatie zullen wij elk jaar tweemaal 
lezingen en/of een open dag bij Zuylen muzikaal ondersteunen. Verder wil ik ook de andere 
sponsors en subsidieverleners uiteraard niet vergeten. Zonder deze middelen van derden kan ons 
Bachkoor Brabant niet overleven! 

De uitvoeringen van de Matthäus- en de Johannes Passion waren wederom van topniveau. Even 
zag ’t er naar uit dat we komend jaar niet meer in Oudenbosch zouden kunnen zingen, maar 
gelukkig is op het laatste moment een oplossing gevonden voor het gebruik van de kapel. We 
kunnen daar dus wederom twee uitvoeringen geven in 2013. 

Alles wat we gepresteerd hebben is te danken aan de inzet en kwaliteit van alle zangers, 
zangeressen en dirigent. Maar een bijzonder woord van dank wil ik graag uitspreken voor mijn 
medebestuursleden. Hun, geheel belangeloos, enthousiasme voor dit Bachkoor Brabant is heel 
groot. 

Ik wens iedereen vanaf deze plek een gezond, muzikaal en gelukkig 2013! 

Kees van Fessem, voorzitter 

 

Deelnemen aan concert Zuylen Uitvaartverzorging? 

Op zondag 17 februari zingt het Bachkoor Brabant voorafgaand aan een lezing die door onze 
hoofdsponsor Zuylen Uitvaartverzorging wordt georganiseerd. Het betreft de lezing “Het rouwt 
in mij” door Patrick Somers. Op de pagina ‘Sponsors’ op onze website vind je een folder van de 
lezingencyclus. 

De lezing begint om 14.00 uur, wij zingen voorafgaand vanaf 13.30 uur. We zingen koralen uit 
de Johannes- en de Matthäus Passion en enkele stukken uit het repertoire van onze Bachreis. 
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Hiervoor is een extra repetitie ingelast die plaatsvindt op woensdag 13 februari in de Waalse 
Kerk. 

Wil je hieraan meedoen, geef je dan per e-mail op bij Marleen of ondergetekende via 
secretariaat@bachkoorbrabant.nl. Uiterste aanmelddatum: zondag 3 februari! 

In de loop van het jaar zullen wij ook zingen bij een open dag van Zuylen. Zodra de datum 
hiervan bekend is stellen wij jullie daarvan op de hoogte. 

Mieke Luijckx-Beex & Marleen de Bont-Stapel, secretaris 

 

Droomuitvoering van Bachs Weihnachts Oratorium 

Alles waarvan een dirigent kan dromen wanneer hij een uitvoering van Bachs Weihnachts-
Oratorium leidt, werd tijdens onze uitvoering op 21 december 2012 werkelijkheid. Ons eigen 
Bachkoor Brabant bewees de op de repetities gemaakte muzikale afspraken volledig na te kunnen 
komen, zowel qua uitspraak, dictie en accentuering als timing en dynamiek. De balans binnen 
het koor werd geen moment verstoord. Een hoogwaardige prestatie, die alle complimenten 
verdient! 

Ook Florilegium Musicum sloot zich muzikaal naadloos bij het koor aan, waardoor er een 
constante wisselwerking ontstond. Binnen het orkest bloeiden nog bijzondere solo’s op, zoals die 
van Tami Krausz op traverso, Heidi Erbrich op barokviool en Geerten Rooze op baroktrompet. 
Zij lieten het publiek op het puntje van hun stoel zitten. 

Het solistenkwartet deed onder andere van zich spreken door de prachtige hoogte van sopraan 
Amaryllis Dieltiens, de verrassende versieringen van countertenor Oscar Verhaar, de vertelkunst 
van tenor Sebastian Brouwer en de klankkleurschakeringen van bas Marc Pantus. Voor een 
dirigent is het heerlijk werken als je merkt dat zij bereid zijn je aanwijzingen serieus te nemen. 

Van zo’n uitvoering als deze had ik bij mijn eerste Weihnachts-Oratorium in 1978, als jong 
broekie van 23 jaar, nooit durven dromen. Nu ik veertig jaar dirigeren achter me heb liggen, 
realiseer ik me natuurlijk donders goed wat een jonge dirigent allemaal heeft te leren. Ervaring 
opdoen is in het merkwaardige en veelomvattende dirigentenvak van het grootste belang. Mijn 
ervaringen met het Bachkoor Brabant (vanaf 1985) zijn voor mijn ontwikkeling als dirigent van 
beslissende betekenis geweest. Ik bedank alle zangers en zangeressen van ons koor voor hun 
integere intenties die zij gedurende vele jaren in Bachs muziek hebben laten doorklinken. 

Geert van den Dungen 

 

Lezing over Bachs Matthäus Passion 

In de lezingenreeks 2013 van de Vrije Boekhandel Breda vindt op vrijdagavond 8 maart in de 
Waalse Kerk Breda, in samenwerking met Muzieksalon Spronk, een lezing plaats over Bachs 
Matthäus Passion. Deze wordt verzorgd door dirigent-musicoloog Geert van den Dungen. 

In deze lezing zullen verschillende aspecten van dit monumentale werk worden belicht, zoals 
structuur en vorm, de betekenis van de koren en aria’s, de aanwezigheid van christelijke 
symboliek en de uitvoeringspraktijk. Daarnaast zullen zijdelings ook vergelijkingen met Bachs 
Johannes Passion aan de orde komen. De lezing wordt geïllustreerd met diverse geluidsfragmenten. 
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De aanvang is 20.15 uur en de entree bedraagt € 7,00. Verdere informatie is te vinden op 
www.vrijeboekhandel.nl 

Audities seizoen 2013-2014 

In de loop van maart worden de projecten voor het komende seizoen bekend gemaakt. Wil je je 
alvast opgeven voor de audities dan kan dat al. Deze zullen voor het komende seizoen worden 
gehouden op de volgende data: woensdag 3 april, vrijdag 5 april, woensdag 10 april, vrijdag 12 
april en woensdag 17 april. Alle genoemde dagen tussen 19.00 en 22.30 uur. Je kun je opgeven 
bij ondergetekende. 

Let op: print het formulier op onze website uit (pagina ‘Audities’), vul dit in en neem het mee 
naar je auditie! De locaties van de audities staan te zijner tijd op onze website. 

Mieke Luijckx-Beex, secretaris 

 

Poulenc & Britten in Waalse Kerk Breda 

Op zondag 24 februari verzorgt het Kamerkoor Cantecleer onder leiding van Geert van den 
Dungen een concert, dat gewijd is aan muziek van Francis Poulenc (1899-1963) en Benjamin 
Britten (1913-1976). Beide componisten, die elkaar goed hebben gekend, worden dit jaar 
internationaal herdacht. 

Aan het concert werken mee de Nederlands-Roemeense bariton Daniël Hermán Mostert en de 
Russische pianiste Sofia Vasheruk. Zij brengen onder meer Poulencs liedcyclus Chansons 
gaillardes. Cantecleer zingt voornamelijk wereldlijk a-cappellarepertoire, waaronder de Five 
Flower Songs van Britten. 

Het concert begint om 15.00 uur en de toegangsprijs is tien euro. Kaarten zijn vanaf 1 februari in 
voorverkoop verkrijgbaar bij de Vrije Boekhandel, VVV Breda en leden van Cantecleer. 
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Bachreis (1) 

Met veel plezier kijken we terug op een fantastische en gezellige Bachreis. Twee reisgenoten 
hebben ieder op hun eigen wijze een ‘reisverslag’ gemaakt. Zie hun verhalen hieronder. 

Uit de talloze foto’s die zijn gemaakt publiceren we hieronder de groepsfoto waarop, volgens ons, 
iedereen staat. Binnenkort wordt een selectie uit alle foto’s door John Hageman en Jan van Gurp 
online gezet. 

De reiscommissie 
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Bachreis (2): album van een mooie week 

Een goede afspiegeling geven van een groepsreis is bijna onmogelijk. Zoveel mensen, zoveel 
indrukken. Daarom beperk ik me tot de mijne. En daar dan weer een select aantal van. 

Er zijn veel foto’s gemaakt. In gedachten heb ik dat ook gedaan. Vijf kiekjes beschrijf ik hier, vijf 
‘stills’ uit mijn herinneringen aan een week vol impressies, in de hoop dat ze representatief zijn 
voor het geheel. 

De bus 

De eerste foto is van achteruit de bus. Links en rechts zitten een paar mensen te Wordfeuden op 
iPad of mobiele telefoon. Een aantal is druk bezig met Marja’s kruiswoordraadsel. Of leest een 
(e-)boek. En overal dopjes in oren. Bach? Of toch Rammstein? Voorin de bus staat Richard met 
microfoon. Zo te zien houdt hij weer één van zijn onnavolgbare conferences. De lachsalvo’s 
golfden menigmaal door de bus, al zeg ik het zelf. Voor hem loopt Juan, dienblaadje met 
cappuccino’s geroutineerd heen en weer zwaaiend. Goed stel, die Richard en Juan. Achter 
Richard staat Theo met opgeheven vinger. Die is waarschijnlijk net begonnen met tellen van 
volle – of lege – stoelen; zijn systematiek heb ik nooit helemaal kunnen doorgronden. En 
helemaal voorin natuurlijk Esther. Ze neemt net weer een foto van het hotel van afgelopen 
nacht. Of van de weg. Of van de omgeving van het hotel. Of van alle drie, om die vervolgens 
direct te kunnen uploaden naar de Facebookpagina van de Bachreis. Nooit was die zo snel en 
grondig gedocumenteerd. 

Wakker worden in Weimar 

De eerste avond komen we in het donker aan in ons eerste hotel. Te Weimar. De volgende 
morgen schuiven we de gordijnen open om recht in een zonovergoten park te kijken. Ik kan de 
verleiding niet weerstaan om – voor we weer de bus instappen voor een volgende excursie – nog 
even de benen te strekken. Alleen. Want hoe leuk en gezellig de groep dan wel is, even op jezelf 
is af en toe ook een verademing. Al lopende daal ik af in het park, dat feitelijk het dal van een 
meanderend riviertje is, de Ilm. De foto weerspiegelt mijn verrukking. De ijle ochtendnevel, een 
zon, die voor het laatst dit jaar nog even met zijn spierballen lijkt te willen rollen, en de bomen 
getooid in al die fantastische kleuren die de herfst rijk is. 

Daar lopen twee moeders met kinderwagen voor een ochtendwandeling. Ze worden ingehaald 
door een loom peddelende mountainbiker, de steentjes knisperend onder zijn wielen 
wegmalend. En op de achtergrond een schaapskudde. Nog eens goed kijken? Jawel, een 
schaapskudde, en geen onaanzienlijke. Zo maar, in een park in een middelgrote stad van 70.000 
inwoners. 

Het park leidt verder tot aan de rand van het historische centrum, dat begint voorbij een 
imponerend slot, compleet met ophaalbrug over de rivier. Tja, Weimar. Zo’n grote naam in 
geschiedenis en cultuur, zo’n alleraardigst schattig stadje. Musea, winkels, kerken, pleinen. Al 
zwervend door de straatjes val je van de ene in de andere verbazing. Toeristisch in uitstraling, niet 
in prijzen. Wat zou nou de meest vleiende gedachte voor een plaats zijn? Ik denk dat ik dat wel 
weet: hier wil ik nog eens terugkomen! 
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Vrij 

Wachttoren 3. Links op de foto. Rechts een gebouwtje voor SS’ers. Nu bevindt zich daar de 
maquette. Herfstkleuren. Daartussen, midden op de foto een van de zijingangen. Prikkeldraad in 
de meest creatieve vormen. Dit is Buchenwald. Indrukwekkende plek. Zie je hoe sterk het terrein 
afloopt? Met enkel het vage uitzicht in de verte heeft het veel weg van het eind van de wereld. In 
zekere zin hield de beschaving hier ook letterlijk op. 

Dit vond ik een van de meest bizarre ervaringen van de week. Met de groep waren we door deze 
ingang het kamp binnengelopen, toen ik mij plotseling bedacht dat ik mijn brochure had laten 
liggen bij het dierentuintje. Door dezelfde ingang liep ik weer naar buiten. Om even later, 
overigens onverrichterzake, weer doodgemoedereerd naar binnen te lopen. Toen kwam het besef. 
Wat voor mij hier en nu zo eenvoudig is – eruit en erin, wanneer ik dat wil – daar hebben vele 
geïnterneerden acht jaar lang hartstochtelijk naar verlangd. Die vrijheid. Een gezegend mens ben 
ik, dat deed Buchenwald me weer eens in alle hevigheid beseffen. 

The day of the flashmobs 

Ach ja, deze scene is leuk. In Erfurt. Daar hadden we een optreden in de kathedraal. Niet 
onverdienstelijk. Na afloop hebben we toen een stadswandeling gelopen. Prachtige historische 
stad overigens, Erfurt. Eigenlijk de grootste verrassing van de hele reis. Vrijwel ongeschonden 
historisch centrum. En een schitterend uitzicht daarover vanaf een al even historische citadel. 

In een van de kerken konden we de verleiding niet weerstaan en hebben we de muziek weer uit 
rugzak en schoudertas gehaald. Om spontaan een paar koralen te zingen. Eerst met een klein 
aantal. Maar je ziet, de groep werd allengs groter. Ik tel er nu zo’n twaalf. En dan staan een paar 
er nog niet eens op. Zeer verslavend moet ik je zeggen, zo’n flashmob-achtige actie. Spannend, 
want een beetje brutaal, natuurlijk. Maar daarom des te fijner wanneer de reacties positief zijn. 
De kunst is wel: houd het klein en kort, dan wordt het over het algemeen zeer gewaardeerd door 
het overige, meedaalstal blij verraste publiek.  

Sommer im Oktober 

Nu zeg ik even niks. Wat valt je op aan deze foto? Jan zit met zijn ogen dicht. OK, maar dat is 
niet het opvallendste. Rian heeft een zonnebril op. Klopt, maar toch niet als enige? Ja, iedereen 
zit op een terras, maar wat is daar bijzonder aan? Kijk nog eens goed. Nee? Dan geef ik een hint: 
het is oktober. Nou? Zie je het nu? Iedereen zit in T-shirt of overhemdje, buiten op een terras in 
Leipzig met een zonnebril op. Eind oktober! Op de achtergrond, tussen Jan en Rian in, leest een 
man de krant. Ik zoom even in. Nu kun je de kop op de voorpagina lezen: “Sommer im Oktober”. 
Op dat moment was het 25 °C! Ongekende boffers waren we, niet? 

Muziek van Bach, prachtige oude steden, landschappen badend in majestueuze herfstkleuren, 
prettig gezelschap en een fantastische nazomer. Hebben wij een goede week gehad of niet? 

John Hageman 
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Bachreis (3): Van Eisenacht tot Leipzigt… 

Eisenach 

In de doopkerk van Johann Sebastiaan (Georgenkirche) zongen we enkele koralen ter ere van de 
grote meester, waarbij onze meegereisde supporters zich als toehoorders tussen ons zangers 
konden mengen om van binnenuit het wonder van het koorwezen te ondergaan. Dat was voor 
het koor een bemoedigende ervaring, want geen van de fans ging voor of tijdens het zingen de 
kerk uit. 

In het gerenoveerde en uitgebreide Bachmuseum is een poging gedaan om het gelaat van onze 
favoriete componist weer tot leven te brengen, aan de hand van zijn doodshoofd. Hieronder de 
drie virtuele portretten die de bezoeker krijgt voorgeschoteld. Dat men het bij drie heeft gelaten, 
een heilig en goddelijk getal, heeft waarschijnlijk een meer praktische dan symbolische 
achtergrond. De achterzijde van iemands hoofd, zelfs dat van Bach, is doorgaans minder 
interessant. Hoe dan ook, bij de eerste presentatie van deze virtuele portretten was een journalist 
zeker niet doordrongen van een mogelijke hemelse getallensymboliek. Hij vergeleek het gelaat 
van de hoogverheven musicus, dat uit de krochten van het verleden tot ons kwam, met dat van 
een ordinaire bootwerker. 

     

 

 

Aan de achterzijde van het 
Bachhuis, waar de meester 
overigens zelf nooit heeft 
gewoond, hangt een 
uitbouwtje dat qua functie, 
maar vooral qua omvang, 
opvallend veel gelijkenis 
vertoonde met het 
noodtoilet in de 
onvolprezen luxe 
touringcar van de firma 
‘Heidebloem’. 
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Weimar 

Stad van veel bekende dichters, componisten, filosofen. We verbleven in Hotel ‘Leonardo’, ter 
onderstreping van de culturele status van onze verblijfplaats. 

In het Park an der Ilm deed de herfst zijn kleurigste best om indruk te maken, geholpen door een 
lekker zonnetje en een aangename temperatuur. Goethes Gartenhaus lag er prachtig bij. 

   

Een schaapskudde die het gras van het Ilmpark korthield zorgde voor een aangename associatie 
met een door Bach in 1713 in Weimar gecomponeerde aria ‘Schafe können sicher weiden’ uit 
Cantate 208 ‘Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd!’, geschreven voor de verjaardag van de 
hertog van Saksen-Weissenfels, een verwoed jager. Hoewel een gedreven Bachfanaat, had ik de 
exacte gegevens van de Cantate niet meteen paraat, maar de aria behoort al jaren tot mijn 
favorieten. 

   

De Herzogin Anna Amaliabibliotheek in Weimar werd enkele jaren geleden getroffen door een 
ernstige brand. Reden om de stand van zaken eens op te nemen na de heropening. De 
belangrijkste zaal kon alleen worden bezocht op pantoffels, waarbij het verboden was om je het 
vuur uit de sloffen te lopen, vanwege de nog vers in het geheugen 
liggende catastrofe. Aan de overkant van de Amalia ligt de moderne 
tegenhanger van de rococobieb. Een imposante vierkante zaal met 
alle wanden tjokvol boeken. Maar zo opvallend weinig lezers dat, 
zoals oudere Bredanaars plegen te zeggen, ’n blind pèrd ‘r gin 
kwaod kon… 
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Arnstadt 

In de Bachkirche in 
Arnstadt, Bachs eerste 
werkplek, werden we 
ontvangen door de 
(plaatsvervangend) 
organist die ons 
interessante dingen 
vertelde over de jonge 
Bach en vervolgens 
puik orgelspel ten 
beste gaf. Zijn 
onderhoudende 
inleiding betekende 
voor het toehorende 
koor beslist geen 
kruisweg, al zou een 

niet ingewijde kijker door de beeldengroep ter rechterzijde op het verkeerde been kunnen 
worden gezet. 

 

Op de markt van Arnstadt vinden we het speelse standbeeld van de jonge schelmse Bach. Een 
groot contrast met de afbeeldingen van de streng ogende Thomascantor die we uit zijn Leipziger 
periode kennen. Geert gaat het koor voor in fotografische verering. 
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Erfurt 

In het gotische hoogkoor van de Mariendom voerden we een zeer verdienstelijk ‘open 
doorconcert’ uit, waarbij over belangstelling niet te klagen was. In de daarnaast gelegen 
Severikirche werd mijn oog getroffen door de sarcofaag van de H. Severus uit 1365. In een flits 
schoot door mij heen wat een oude tante zaliger regelmatig placht te zeggen: ‘Dòòdgaon is niks, 
mar ge mot zo lang stilliggen, ee…’ 

   

Naumburg 

Een kathedraalstadje waar Bach een van zijn vele orgelprüfungen heeft uitgevoerd. Niet in de 
middeleeuwse Dom, maar in de Lutherse Wenzelskirche. In de Dom vonden we het nogal dom 
dat we een speciale fotografie-ausweiss moesten kopen. Veel koorleden werden daar burgerlijk 
ongehoorzaam van en gingen domweg verder met illegaal plaatjes schieten. De kerk had veel te 
bieden op het vlak van middeleeuwse architectuur en beeldhouwwerk. De ‘levende’ 
muziekstandaard getuigt van creatief banenscheppend beleid in vroegere tijden. 
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Halle 

Een wat saaie Oostduitse stad met een mooi Händelmuseum en een ‘Altstadt’ waar nog veel te 
renoveren valt. Maar, om met een andere componist te spreken, dat wordt een Haydn’s karwei. 
Niet gek dat we juist hier nog tegen een Trabant aanliepen. Direct om de hoek stond de al even 
opzienbarende Domkirche. 

   

Leipzig 

Ons eerste optreden in de belangrijkste Bachstad vond plaats in de Nicolaikirche. We waren 
tijdens dit open doorconcert weer prima op dreef en de belangstelling was groot. De 
dranghekken waarachter we zongen bleken achteraf niet strikt noodzakelijk. 
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De meeste Duitse steden die we bezochten 
kennen een bloeiend cultureel klimaat. Waar de 
subsidiekranen bij ons tegenwoordig zielig 
druppelen, produceren die in Duitsland nog een 
stevige straal. In sommige kerken, zoals in de 
Nicolai, groeien de bomen nog echt ouderwets tot 
in de hemel. 

 

 

 

Station Leipzig 

Tegenover ons hotel, het Novotel, ligt het 
grootste ‘Kopfbahnhof’ van Europa. Een 
overweldigend groot hallencomplex uit 
1915. Je kunt je voorstellen dat sommigen 
hier het spoor wel eens bijster raken. Zelfs 
medewerkers overkomt dat. 
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Thomaskirche 

Van 1723 tot zijn dood in 1750 was Bach hier cantor. De plek bij uitstek voor ons slotconcert. 
De belangstelling was weer groot. Of het enorme Leipziger Bahnhof hierbij nog een rol speelde 
zal wel nooit duidelijk worden, maar het liep bij ons als een trein. De invloed van de 
Thomaskirche en het graf van de grote polyfonist, waar we als koor bijna letterlijk op stonden, 
laten daarbij zeker ook hun invloed gelden. En een kooruitvoering met Geert er voor en Bach er 
achter, dat kan moeilijk misgaan. 

   

Bachdenkmal 

Ter afsluiting van onze concerten de traditionele groepsfoto. Daar zijn talloze versies van in 
omloop; de meeste incompleet, zoals ook deze. Een projectkoor blijkt ook op reis erg beweeglijk 
en mobiel. Maar er is minstens één opname waar het hele koor op staat. Doe navraag. De groep 
meegereisde fans staat hier wel volledig op. 
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Tot slot 

‘Es is vollbracht’. Zeker, maar een lijdensweg is het nooit geweest. Integendeel. Allemaal 
enthousiaste en tevreden geluiden. We hebben genoten. Meer ‘Jauchzet Frohlocket’ dus. Dank 
gaat uit naar dirigent, bestuur, koorleden, reiscommissie, chauffeur, bijrijder, supporters en 
thuisfront. En voor wie hijsen we speciaal de vlag? Johann Sebastiaan Bach. 

 
Jan Korebrits 
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Concertdata 

• Zondag 17 maart, 15.00 uur, Martinuskerk Breda-Princenhage: Johannes Passion 

• Maandag 25 maart, 19.00 uur, Kapel van Saint-Louis Oudenbosch: Matthäus Passion 

• Woensdag 27 maart, 19.00 uur, Kapel van Saint-Louis Oudenbosch: Matthäus Passion 

Zie voor een actueel overzicht van de repetities voor deze projecten onze internetpagina. Volg 
voor het laatste nieuws ook onze Facebookpagina: http://www.facebook.com/bachkoorbrabant. 
Je hoeft overigens geen lid te zijn van Facebook om hier alles te kunnen lezen. 


