STICHTING BACHKOOR BRABANT

Nieuwsbrief 13 – oktober 2014
Van de voorzitter
Beste Bachkoristen,
De dagen worden korter. Het wordt weer sneller donker en de winterjassen gaan weer aan.
Dat betekent vaak warmte zoeken, sfeer, gezelligheid en nostalgie. We stomen op naar de
Kerstdagen en dat doen we als Bachkoor Brabant met een grootse uitvoering van het
Weihnachts-Oratorium op 19 december in de Grote Kerk te Breda met de vertrouwde
ondersteuning van barokorkest Florilegium Musicum. Een programma dat meer vertrouwd is
dan het concert Bachs grenzeloze muzikale invloeden, dat we onder behoorlijk goede
belangstelling onlangs gedurende twee avonden hebben uitgevoerd. Het was spannend, want
anders dan normaal waren vele werken a capella en was het enige aanwezige instrument een
accordeon. Daarmee zijn we grensverleggend geweest en verdienen degenen die zich aan dit
project gewaagd hebben lof.
Aansluitend aan het Weihnachts-Oratorium starten we met de repetities voor de
semiscenische Johannes Passion en de uitvoeringen van de Matthäus Passion in Oudenbosch,
waarna we dit koorseizoen weer afsluiten en iedereen zich weer kan melden voor de audities
voor het komend seizoen. Eén project gaat als het ware over de seizoensgrens heen en dat
betreft de Bachreis naar Andalusië, Spanje in de eerste week van mei 2015. De reiscommissie
heeft na veel inspanningen een goed pakket weten samen te stellen, zodat de deelnemers
zich kunnen gaan verheugen op een aangename reis met bijzondere concerten. Dank aan de
leden van de reiscommissie.
In deze nieuwsbrief komen genoemde projecten aan de orde. Ik wens u veel leesplezier en tot
ziens bij het Weihnachts-Oratorium.
Jos van Oijen, voorzitter
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Bachs grenzeloze muzikale invloeden: bijzondere oktoberconcerten
Bent u er bij geweest, 10 of 11 oktober? Als zanger op beide avonden, als toehoorder op één
van beide avonden? Of zelfs op allebei de avonden, want ook dat kwam voor! Voor alle
deelnemers aan het project is dit een erg bijzonder concert geweest. U leest erover in
het blog van het Bachkoor Brabant.
Esther van der Ham, p.r. en communicatie

Bachreis naar Malaga in mei 2015

Makkelijk was anders maar het is gelukt: het regelen van de Bachreis in mei 2015. De reis gaat
plaatsvinden van 2 tot en met 9 mei aanstaande. De deelnemers hebben inmiddels een e-mail
ontvangen met de laatste reisgegevens. De reiscommissie gaat verder met het uitwerken van
het culture en muzikale/concertprogramma in overleg met Geert van den Dungen zodat dit
weer een onvergetelijke reis kan worden! De repetitiedata zijn woensdag 8-15-22-29 april
2015. Het is van belang dat alle deelnemers aan de reis alle repetities bijwonen.
De reiscommissie: Mieke Luijckx-Beex, Ella Gerich, Paul van Geldorp, Geert van den Dungen en
Theo van Oosterhout
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Concertdata Bachkoor Brabant
•

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

•

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

•

Zondag 22 maart 2015 Sacramentskerk, Zandberglaan Breda - Johannes Passion
semiscenisch. Dit project staat in het teken van een semiscenische uitvoering van
de Johannes Passion van J.S. Bach, waarbij het publiek enkele koralen kan meezingen.
Koor en solisten zullen in een 'mise en espace' uit het hoofd en met veel
inlevingsvermogen dit aangrijpende passieverhaal muzikaal vertolken.

Kaarten voor de concerten zijn te bestellen via de website van het koor, de pagina contact en
kaarten.

Steun voor het Bachkoor Brabant.

Wilt u het Bachkoor Brabant financieel steunen? Dat kan! U kunt vriend van het koor worden.
Als bedrijf is het mogelijk te sponsoren of om een advertentie te plaatsen in het
programmaboekje. Indien u hiervoor belangstelling heeft, kunt u contact opnemen met de
penningmeester van het koor via de e-mail: penningmeester@bachkoorbrabant.nl. Alvast
bedankt!

Repetitiedata voor de komende projecten
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
Johannes Passion semiscenisch
Repetities:
woensdag 7-14-21-28 januari 2015
woensdag 25 februari 2015
vrijdag 13 maart 2015 (toneelrepetitie)
zaterdag 14 maart 2015 (werkdag)
woensdag 18 maart 2015
Generale repetitie: zaterdag 21 maart 2015, 11.00-14.00 uur
Concert: zondag 22 maart 2015, 15.00 uur Sacramentskerk, Zandberglaan Breda
Volg voor het laatste nieuws ook onze
Facebookpagina: http://www.facebook.com/bachkoorbrabant. Je hoeft geen lid te zijn van
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Facebook om hier alles te kunnen lezen. Ons blog is te volgen
op: http://blog.bachkoorbrabant.nl/
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