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Nieuwsbrief 12 – september 2014 
 
Van de voorzitter 
Beste Bachkoristen, 

Het is momenteel mouwen opstropen voor velen van ons. We staan aan de vooravond van 
het bijzondere concert rond “Bachs grenzeloze muzikale invloeden”. Kleinschalig, intiem, veel 
componisten, korte werken, samen met een accordeon en geflankeerd met kunstwerken van 
kunstenaars die zich bij het vervaardigen van hun creaties hebben laten inspireren door deze 
muziekwerken. Het is anders dan anders kunnen we wel zeggen. Voor diegenen die 
meezingen gaat het er nu op aankomen. Hard repeteren om deze prachtige werken, variërend 
van klassiek tot modern, onder de knie, of liever: achter de strot te krijgen. Veel georganiseer, 
want het betreft twee uitvoeringen, één in de Laurentiuskerk in Breda en één in de 
Vredeskerk in Oosterhout. Maar we doen het graag. Zij die niet meezingen staan natuurlijk te 
popelen om dit concert te beluisteren en te beleven. Je bent welkom; in Breda of Oosterhout, 
of allebei! De kaartverkoop is van start gegaan. 

Ook worden al voorbereidingen getroffen voor het Weihnachts-Oratorium (delen 1, 2 , 3, en 
5) op 19 december in de Grote Kerk te Breda. Bijna het tegenovergestelde van het 
oktoberconcert. Groot koor en orkest, veel geschal en gejuich. Hoewel, “jauchzen” doen we 
ook bij het oktoberconcert en “loben” ook. Kom maar luisteren.  

De repetities voor het Weihnachts-Oratorium starten meteen na het oktober concert. Echt 
iets om als zanger naar uit te kijken. Ga je dit werk voor het eerst zingen, koop dan alvast de 
partituur en laat die inbinden. Dan ben je startklaar als de repetities beginnen. Koop ook de 
oefen-cd; dan kun je meteen aan de slag. 

Uiteraard volgen traditiegetrouw de passionen in het vroege voorjaar van 2015. In mei 2015 
staat de reis naar Spanje, Andalusië, op het programma met een uitvoering in de kathedraal 
van Malaga en samen met een zigeunerorkest in een grot. Ook worden bezoeken gebracht 
aan andere steden en bezienswaardigheden. Interessant, toch? Er wordt druk overlegd met 
mensen ter plekke en het is soms even wennen aan het (Spaanse?) tempo waarmee de 
informatie tot ons komt. Het gaat de moeite waard worden, is mij beloofd. Je kunt je nog 
aanmelden. Doen, zou ik zeggen. 

Over deze activiteiten gaat deze nieuwsbrief. Veel leesplezier. 

 Jos van Oijen, voorzitter 
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Bachs grenzeloze muzikale invloeden: bijzondere oktoberconcerten 
De repetities voor het concert van 10 en 11 oktober zijn in volle gang. Iedere woensdagavond 
wordt er ingespannen gerepeteerd voor dit bijzonder project. Waarom bijzonder? Een aantal 
redenen: het programma, de begeleiding op accordeon door Vincent van Amsterdam en de 
mini expositie van kunstwerken geïnspireerd door dit mooie concertprogramma. Meer 
hierover is te lezen op het Bachkoor Brabant Blog. 

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

Kaarten kosten € 15 inclusief een programmaboekje. Kaarten voor dit concert zijn te bestellen 
via de pagina contact en kaarten op de website van het Bachkoor Brabant. Hier vindt u ook 
meer informatie over de bestelprocedure. Ook zijn de kaarten verkrijgbaar bij de deelnemers 
aan dit project en bij onze vaste voorverkooppunten: 
 
Vrije Boekhandel Veemarktstraat 40, Breda 
VVV Breda (*) Grote Markt 38 & Willemstraat 17-19, Breda 
Wijnhuis Oktober Wilhelminastraat 52 | hoek Baronielaan, Breda 

(*) alleen kaarten voor de uitvoering in Breda 
Esther van der Ham, p.r. en communicatie 

 
Bachreis naar Malaga in mei 2015 
De reiscommissie voor de Bachreis naar Spanje is druk bezig met het organiseren van de 
concertlocaties en vervoer in Andalusië. In Spanje houden ze een lange zomervakantie, dus 
een en ander verloopt langzamer dan gedacht. 

Er volgt zo spoedig mogelijk meer info over de reis en de reiskosten, waarna u zich kunt 
inschrijven zodat hotel en vliegtuig gereserveerd kunnen worden. 
De reiscommissie: Mieke Luijckx-Beex, Ella Gerich, Paul van Geldorp, Geert van den Dungen en 

Theo van Oosterhout 
Concertdata Bachkoor Brabant 
• Vrijdag 10 oktober 2014 20.00 uur Oosterhout Vredeskerk - Bachs grenzeloze muzikale 

invloeden 

• Zaterdag 11 oktober 2014 20.00 uur Breda Laurentiuskerk - Bachs grenzeloze muzikale 
invloeden 

• Zondag 23 november 2014 13.30 uur, Zuylen, muzikale inleiding bij lezing. 

• Vrijdag 19 december 2014 20.00 uur Grote Kerk Breda - Weihnachts-Oratorium - cantates 
1, 2, 3 en 5 

 
 
  

http://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten.php
http://www.vrijeboekhandel.nl/
http://www.vvvbreda.nl/
http://www.wijnhuis-oktober.nl/
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Repetitiedata voor de komende projecten 
 
Project Bachs grenzeloze muzikale invloeden 
woensdag 17 september  
Woensdag 24 september Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333 
woensdag 1 oktober  
Generale repetitie: 
woensdag 8 oktober Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333  
Concerten: 
Vrijdag 10 oktober 2014, 20.00 uur Vredeskerk, Rulstraat 6, Oosterhout 
Zaterdag 11 oktober 2014, 20.00 uur Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333, Breda 
 
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 20.00 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/ 

 

 
Bachkoor Brabant: Weihnachts-Oratorium 2012 Grote Kerk Breda 
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