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Nieuwsbrief 11 – mei 2014 
 
Van de voorzitter 
Beste Bachkoristen, 

We kunnen met voldoening terugkijken op de geslaagde uitvoeringen van de Johannes 
Passion en de Matthäus Passion in Breda en Oudenbosch. We hebben veel lovende reacties 
gekregen. Dat is uiteraard prettig, maar dat maakt niet dat we zelfgenoegzaam achterover 
kunnen gaan hangen. Er blijft immers altijd wel iets te verbeteren. Wel realiseren wij ons dat 
het mooi zou zijn om met deze prestaties een groter publiek te kunnen bereiken. Daarom zijn 
we druk aan het kijken naar extra locaties om deze geweldige werken in de toekomst vaker 
ten gehore te brengen. Ook ons jaarlijks concert bij gelegenheid van de lezingenreeks van 
begraafplaats Zuylen in januari is weer goed ontvangen en het blijft een genoegen om dit te 
kunnen doen. 

Ik realiseer mij dat ik inmiddels een jaar voorzitter ben van dit bijzondere koor; een jaar al 
weer! Een jaar waarin veel werk verzet is door het bestuur en waarin met vereende krachten 
gewerkt is aan verbetering van de organisatie. Een jaar waarin heel veel is gedaan aan onze 
communicatie en uitstraling, hetgeen vooral te danken is aan Esther, onze pr-functionaris. Een 
jaar waarin we ons meer eigentijds hebben willen profileren. En ook hier geldt dat er nog veel 
werk aan de winkel is. We staan komend jaar voor enkele mooie projecten; niet alleen de 
passionen, maar ook het Weihnachts-Oratorium in de Grote Kerk van Breda en het project 
over de grenzeloze muzikale invloeden van Bach, dat belooft een bijzonder en vernieuwend 
project te worden. Voorts beginnen de contouren zich af te tekenen van de reis naar 
Andalusië in mei 2015, dat niet alleen als bestemming, maar ook als artistiek project is om van 
te watertanden. 

Er is genoeg te doen de komende tijd. We hebben zojuist de audities weer achter de rug en 
afgezien van het feit dat ik mocht blijven (pfff  ), hebben zich veel nieuwe auditanten 
gemeld. We hopen dat er voor ieder wat zit bij de projecten die gaan komen. Intussen gaat 
het bestuur vol goede moed  door om het jullie naar de zin te maken en de kwaliteit van het 
Bachkoor Brabant te borgen en waar mogelijk te verbeteren. Graag zie ik je weer bij één van 
de komende projecten.       

 Jos van Oijen, voorzitter 
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Bachs grenzeloze muzikale invloeden: bijzondere oktoberconcerten 
Het beloven bijzondere concerten te worden op 10 en 11 oktober aanstaande: Bachs 
grenzeloze muzikale invloeden. Bij dit project worden vanuit de lijn Palestrina-Monteverdi- 
Bach diverse polyfone dwarsverbanden aangebracht. De jonge, virtuoze accordeonist Vincent 
van Amsterdam zorgt in dit gevarieerde programma voor extra verrassingen. Hij won onlangs 
in Amsterdam het 11e Nederlands Conservatorium Concours. Dit betekent dat hij wordt 
gezien als de meest veelbelovende eindexamenkandidaat op de Nederlandse conservatoria. 

Op het programma bij het concert staat onder anderen muziek van Mozart, Rossini, 
Mendelssohn, Liszt, Brahms en Distler. 

Meer informatie in de volgende nieuwsbrief en op de website van het Bachkoor Brabant. 
Kaarten kosten € 15 en de kaartverkoop start eind augustus. 

Geert van den Dungen 

 
Terugblik Johannes- en Matthäus Passion 2014 
De maand april is een drukke maand geweest voor het Bachkoor Brabant met een viertal 
concerten. Op zondag 6 april stond de Johannes Passion op het programma. Net als de 
voorafgaande jaren vond deze uitvoering plaats in de Martinuskerk te Breda-Princenhage. De 
kerk was goed gevuld met luisteraars en de reacties na afloop waren enthousiast.  
 

 
Generale repetitie van de Johannes Passion april 2014 

 
In het wijkblad van Princenhage verscheen kort na de uitvoering een artikel geschreven door 
Marc de Baar met een vooruitblik naar de semiscenische uitvoering van volgend jaar, waarbij 
het verhaal niet alleen wordt gezongen, maar ook wordt uitgebeeld.  
Een citaat uit het artikel: ‘Dit vereist wel dat het koor tekst uit het hoofd kan zingen. Dat het 
koor daar al mee is begonnen, was niet alleen zichtbaar maar ook hoorbaar: er was veel 
aandacht voor het overbrengen van de tekst, hetgeen de uitvoering ten goede kwam. Het 
publiek luisterde aandachtig. Tijdens het slotkoor “Ruht wohl” en het afsluitende koraal kon je 
een speld horen vallen.’ 

http://www.vincentvanamsterdam.nl/
http://www.vincentvanamsterdam.nl/
http://www.vincentvanamsterdam.nl/
http://www.bachkoorbrabant.nl/concert-2014-10-10%2B11.php
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Een week later stonden drie uitvoeringen 
van de Matthäus Passion op het 
programma. Op maandag en woensdag in 
Oudenbosch (in de Kapel van Saint-Louis), 
op dinsdag in de Grote Kerk te Breda. 
Iedere avond en uitvoering kende een 
eigen dynamiek en omstandigheden. 
Boeiende vertolkingen van de evangelisten 
Sebastian Brouwer (Oudenbosch) en 
Vincent Lesage (Breda), een mooi 
Matthäusdebuut van sopraan Charlotte 
Munnik, integere rollen van countertenor 
Oscar Verhaar en bas David Visser, een 
doorleefde Christusrol van bas Michiel 

Meijer en genuanceerde en zeer geconcentreerde koorzang, zodat uiteindelijk weer 
uitvoeringen van hoog niveau konden worden neergezet. 
 
Leuk altijd, berichtjes op Twitter na het concert: 

  
 
Ook na deze (uitverkochte) concerten werden door de concertbezoekers veel enthousiaste 
reacties gegeven aan zangers en dirigent.  
 
Citaten van Facebook: 
“We hebben genoten!” 
“Het was een geweldig mooie avond!” 
 

   
Bedankt aan alle koorzangers, solisten, dirigent, de barokorkesten en natuurlijk alle 
luisteraars. 

Esther van der Ham, pr en communicatie 
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Bachreis naar Malaga in mei 2015 
 
Beste Bachkoristen, 
Met de prachtige Bachreis naar Thüringen in 2012 nog vers in ons geheugen, waarbij iedereen 
zonder uitzondering had genoten van de schitterende omgeving, hotels, het weer, elkaar en 
niet te vergeten de “uitvoeringen”, zijn we alweer druk bezig met het organiseren van de 
volgende trip naar Zuid-Spanje. Deze reis wordt gepland in de meivakantie (2 t/m 8 mei 2015).  
Er zijn nu ongeveer veertig enthousiaste aanmeldingen binnen, maar vanwege de gewenste 
evenwichtige koorklank doen we een dringend beroep op onze tenoren en bassen om zich 
alsnog op te geven. Met meer mannelijke zangers erbij krijgen we een betere koorklank, dus 
ook meer zangplezier. 
 
In concept zien de reis en geschatte kosten er voorlopig als volgt uit: 
 

Vliegreis € 275,- pp/retour 
Verblijf zes nachten in het aan zee gelegen hotel 
Perla Marina te Nerja, € 35,- pp/pd incl. ontbijt, 
waarbij voor een eenpersoonskamer een toeslag 
geldt van € 10,- per nacht. 
Lunch en diner zelf te regelen. 
Busvervoer € 10,- pp/pd, zodat we uitkomen op een 
totaalprijs van om en nabij € 550,- tot € 600,- 
 
 
 

 
Wat willen we gaan doen daar? 

− Bezoek en zingen in de kathedraal van Malaga 
(misschien een hoogmis begeleiden met zang). 

− Grottenconcert in Nerja. 
− Het Bachkoor Brabant zingt afwisselend met 

muziek, die door een zigeunergroep ten gehore 
wordt gebracht. 

− Een gezamenlijk optreden met een Spaans koor.  
− Bezoek aan de steden Cordoba, Malaga, Nerja, 

Antequera, Granada, Marbella. 
− En natuurlijk ... vrije momenten, die u naar eigen 

wens kunt invullen. 
 
We hopen u in de volgende nieuwsbrief meer gedetailleerd over de reis en de kosten te 
informeren, zodat u nog een maand de tijd hebt om uw deelname definitief te maken. Het is 
dan voor ons de hoogste tijd om alles voor mei geregeld te hebben. Mocht u zich alvast willen 
verheugen in uw verblijf aldaar, dan kunt u het hotel bekijken via Google. 
 

De reiscommissie: Mieke Luijckx-Beex, Ella Gerich, Paul van Geldorp, Geert van den Dungen, 
Theo van Oosterhout 

http://www.hotelperlamarina.com/fotos.htm
https://www.google.nl/maps/place/Hotel+Perla+Marina/@36.741933,-3.885281,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0xd7225156c03c093:0xf70da484c50511b4
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Concertdata Bachkoor Brabant 
• Vrijdag 10 oktober 2014 20.00 uur Breda - Bachs grenzeloze muzikale invloeden 

• Zaterdag 11 oktober 2014 20.00 uur locatie ntb - Bachs grenzeloze muzikale invloeden 

• Vrijdag 19 december 2014 20.15 uur Grote Kerk Breda -  Weihnachts-Oratorium  cantates 
1, 2, 3 en 5 

 
Repetitiedata voor de komende projecten 
 
Project Bachs grenzeloze muzikale invloeden 
woensdag 21 mei, 4, 11, 18, 25 juni, 2 juli  
woensdag 27 augustus,  3, 10, 17, 24 september  
woensdag 1 oktober  
Generale repetitie: 
woensdag 8 oktober locatie en tijdstip nader te bepalen 
Concert: 
vrijdag 10 oktober en zaterdag 11 oktober locatie en tijdstip  nader te bepalen 

 
Project Weihnachts-Oratorium 
Repetities: 
woensdag 29 oktober  
woensdag 5, 12, 19, 26 november 
woensdag 3, 10, 17 december 
Generale repetitie : 
donderdag 18 december Grote Kerk Breda 
Concert: 
vrijdag 19 december 20.15 uur Grote Kerk Breda 

Het meest actuele overzicht van de repetities voor de projecten staat op onze internetpagina: 
http://www.bachkoorbrabant.nl/repetities.php 

Volg voor het laatste nieuws ook onze Facebookpagina: 
http://www.facebook.com/bachkoorbrabant. Je hoeft geen lid te zijn van Facebook om hier 
alles te kunnen lezen. Ons blog is te volgen op: http://blog.bachkoorbrabant.nl/ 

 
Foto van het Bachkoor Brabant door Cain Fotografie april 2014 
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