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Nieuwsbrief 15 – maart 2015 
 
Van de voorzitter 
 

Beste Bachkoristen, 

Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om u enkele wijzigingen in het bestuur van het 
Bachkoor Brabant aan te kondigen. Zoals u weet is het Bachkoor Brabant een stichting. De 
leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar benoemd, waarna verlenging 
kan plaatsvinden. In het komende jaar loopt de termijn af van Paul van Geldorp en van 
Marleen de Bont- Stapel. Beiden hebben aangekondigd te willen stoppen met hun 
bestuurstaak. Paul vindt het tijd worden dat een jongere kandidaat zijn functie van vice-
voorzitter gaat overnemen. Hij heeft deze functie lange tijd met veel plezier vervuld, maar hij 
vindt het nu wel mooi geweest. Marleen heeft te kennen gegeven meer tijd te willen hebben 
voor andere activiteiten en dit moment aan te grijpen om haar secretariaatsfunctie ter 
beschikking te stellen. Afgesproken is dat zij in mei zullen terugtreden. Wij respecteren 
uiteraard hun keuze om te stoppen en het koor is hen buitengewoon veel dank verschuldigd 
voor hun enorme inzet gedurende de afgelopen jaren. We zullen ze gaan missen in het 
bestuur, maar hopen nog lang van hun vriendschap te kunnen genieten als zangers in het 
koor. 

Mieke, Jan en ik zetten onze bestuursfuncties voort, maar het is reëel er rekening mee te 
houden dat ook voor Mieke in de komende jaren een moment gaat komen dat zij het werk 
van het secretariaat zal gaan overdragen. Dat alles maakte dat we goed gekeken hebben naar 
geschikte opvolgers voor de verschillende functies en het doet mij deugd te kunnen melden 
dat we die gevonden hebben in de personen van John Hageman, Annemieke Lagerberg en 
Esther van der Ham. 

John Hageman zal alvast gaan warm lopen om Paul in mei op te volgen als vice-voorzitter. 
Annemieke Lagerberg gaat dan samen met Mieke het secretariaat runnen en zal geleidelijk de 
taken van Mieke overnemen als nieuwe secretaris. 

Esther van der Ham was al geruime tijd toegevoegd aan het bestuur ten behoeve van de pr en 
communicatie, maar was nog geen stemhebbend bestuurslid. Bij het wisselmoment in mei zal 
zij ook deel gaan uitmaken van het bestuur, waarmee de ploeg weer goed op sterkte is. Zij zal 
in voorkomende gevallen ook bijstand kunnen verlenen bij de vele secretariaatstaken. 

Ik heet onze nieuwe bestuursleden van harte welkom en wens hen veel voldoening in hun 
respectievelijke functies. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we goed met elkaar zullen 
kunnen samenwerken en hoop dat we op een plezierige wijze verder kunnen bouwen aan de 
organisatie van het koor. 

Jos van Oijen, voorzitter 
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Concerten Bachkoor Brabant in 2015 
• Zondag 22 maart 2015 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. Deze 
uitvoering zal plaatsvinden in de Sacramentskerk. Kaarten voor dit concert zijn te 
bestellen via de website van het koor of via de vaste verkooppunten. Meer info op de 
pagina contact en kaarten.  

• Maandag 30 maart en woensdag 1 april 2015 Matthäus Passion in de kapel St. Louis te 
Oudenbosch. Kaartverkoop vindt plaats via de website van de Stichting Matthäus Passion 
Oudenbosch: http://www.matthausoudenbosch.nl/  

• Vrijdag 18 december Mariavespers van Monteverdi. Meer informatie over dit concert is te 
vinden op de website: http://www.bachkoorbrabant.nl/concert-2015-12-18.php.  

 

Rabobank Clubkas Campagne 

Het Bachkoor Brabant is deelnemer aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tussen 14 april en 
30 april kunnen leden van de Rabobank Breda twee stemmen uitbrengen op het koor. 

Afhankelijk van het aantal stemmen, ontvangt het Bachkoor Brabant een financiële bijdrage 
van de Rabobank. Draagt u het Bachkoor Brabant een warm hart toe? Geef dan twee 
stemmen aan het Bachkoor Brabant. Per stem ontvangt het koor een financiële bijdrage. 

Meer informatie en de stemcodes ontvangen de Rabobankleden via een brief van de bank. 

 

Bachreis naar Andalusië 
Het Bachkoor Brabant maakt van 2 tot en met 9 
mei een reis naar Andalusië (Spanje). Daar staan 
een aantal bijzondere optredens gepland zoals in 
de grotten van Nerga. Deze grotten liggen op de 
uitlopers van het ‘Sierra Almijara’-gebergte. Deze 
druipsteengrotten worden ook wel de ‘De 
kathedraal van het Paleolithicum’ genoemd.  

Op vrijdagavond is er waarschijnlijk een slotconcert 
met flamencomuzikanten. De reiscommissie is 
druk bezig met de samenstelling van excursies en 
concerten. Het programma wordt binnen 

afzienbare tijd bekend. 

De reistijden zijn: 

2 mei: Vertrek met de bus vanaf het Schoolakkerplein om 11 uur (kan nog aangepast worden). 
Vertrek vliegveld Charlerois 15.00 uur, aankomst Malaga 18.05 uur. 
9 mei: Vertrek Malaga 18.40 uur, aankomst Charlerois 21.45 uur.  
Verwachtte aankomsttijd Breda Schoolakkerplein 23.30 uur.  

http://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten.php
http://www.matthausoudenbosch.nl/
http://www.bachkoorbrabant.nl/concert-2015-12-18.php
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Programma en audities seizoen 2015-2016 

In mei vinden de audities plaats voor het seizoen 2015-2016. Op het concertprogramma van 
het seizoen 2015-2016 staan de Mariavespers van Claudio Monteverdi, de Matthäus Passion 
van J.S. Bach en de Brockes Passion.  

De Brockes Passion is gebaseerd op een oratoriumlibretto van de Hamburgse jurist en dichter 
Barthold Heinrich Brockes (1680-1747). Hij gaf aan zijn versie van het passieverhaal de titel 
"Der für die Sünde der Welt gemartete und sterbende Jesus". Dit libretto verscheen in 1712 
voor het eerst in druk en werd zo populair dat er daarna nog wel dertig herdrukken op de 
markt kwamen. Brockes wist met deze aangrijpende tekst verschillende Duitse 
barokcomponisten muzikaal te inspireren. Hieronder bevonden zich vooraanstaande musici 
als Georg Friedrich Händel (1685-1759), Reinhard Keiser (1674-1739) en Georg Philipp 
Telemann (1681-1767). Zij componeerden op dit libretto hun versies van het passie-
oratorium, een vrije en poëtische meditatie op het passieverhaal. Vooral in het operagenre 
was het in de 17de en 18de eeuw niet ongebruikelijk om nieuwe werken samen te stellen op 
basis van al bestaande composities. De uitkomst van deze methode is een 'pasticcio', een 
mengeling van diverse muzikale ingrediënten. Ook in de oratoriumpraktijk werd het 
toegepast. De tekst en diverse muzikale versies van de Brockes Passion, met name die van 
Händel, Telemann en Keiser, waren in de 18de eeuw zo geliefd, dat er al pasticcio's van 
werden uitgevoerd in onder meer Hamburg, Leipzig, Stockholm en Riga.  

De repetities van het Bachkoor Brabant zijn op woensdagavond in de Waalse Kerk Breda. 
De audities vinden plaats op de volgende data: 
Woensdag 20 mei  19.00-22.30 uur 
Woensdag 27 mei 19.00-22.30 uur 
Vrijdag 29 mei 19.00-22.30 uur 
Zaterdag 30 mei 10.00-14.00 uur 
 
Aanmelden voor de audities kan via de inschrijflijsten bij de repetities en telefonisch via het 
secretariaat van het Bachkoor Brabant (076 - 587 79 72). Meer informatie is te vinden op de 
website: http://www.bachkoorbrabant.nl/audities.php 
 

 
Barthold Heinrich Brockes (1680-1747) 

http://www.bachkoorbrabant.nl/audities.php
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Repetitiedata voor de komende projecten 
 
Johannes Passion semiscenisch 

Repetities: 
vrijdag 13* maart 2015, 19.00-22.00 uur (toneelrepetitie, Mariëndal, Duivelsbruglaan 13) 
zaterdag 14 maart 2015, 10.30-15.00 uur (werkdag, Sacramentskerk) 
woensdag 18 maart 2015,19.00-22.00 uur (met orkest, Sacramentskerk) 
* Scenische koor 

Generale:  
zaterdag 21 maart 2015, 10.30-14.00 uur Sacramentskerk, Zandberglaan 58 Breda 

Concert: 
zondag 22 maart 2015, 15.00 uur (zitrepetitie 13.00-14.00 uur) 
Sacramentskerk, Zandberglaan 58 Breda. 
 

 
Repetitie Johannes Passion: het scenische koor 

 
Matthäus Passion 
 
Repetities: 
11-25 maart 2015 
 
Generale: 
zaterdag 28 maart 2015, 10.30-15.30 uur, incl. lunchpauze 
Laurentiuskerk, Ginnekenweg 333, Breda 

 
Concerten: 
maandag 30 maart, 19.00 uur (zitrepetitie: 16.30-17.30 uur) 
woensdag 1 april, 19.00 uur (zitrepetitie: 17.00-18.00 uur) 
Kapel van Saint Louis, Saint Louisplein Oudenbosch 
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Johannes Passion 2015, koralenkoor 

 
Volg voor het laatste nieuws 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/ 

 

Muzikale tips van de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch: 

 
Film “Erbarme dich”  
Donderdag 19 maart 20.15 uur Filmtheater Fanfare 
In “Erbarme dich”, die de subtitel Matthäus Passion Stories meekreeg, vertellen 
Bachliefhebbers over hun relatie tot de Matthäus Passion.  
 
Toegang: € 8,- vrienden van de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch: € 6,- 
Theaterzaal De Vossenberg, Pagnevaartweg 109, 4731 AC Oudenbosch 
Meer info en aanmelden: http://www.matthausoudenbosch.nl/erbarmedich 
 

Lezing over de Matthäus Passion 
Op dinsdag 24 maart verzorgt Kees van Houten bij Brasserie Tivoli een lezing, getiteld 
“Johannes Passion versus Matthäus Passion”. Deze lezing wordt ondersteund met  
geluidsfragmenten en is zeer informatief, zowel voor de belangstellende leek als voor de 
doorgewinterde liefhebber.  

De entree bedraagt € 7,-. Leden van de Vriendenkring hebben gratis toegang. 
Meer info en aanmelden: http://www.matthausoudenbosch.nl/node/26 

 

http://www.facebook.com/bachkoorbrabant
http://blog.bachkoorbrabant.nl/
http://www.matthausoudenbosch.nl/erbarmedich
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