STICHTING BACHKOOR BRABANT

Nieuwsbrief 16 – juli 2015
Beste Bachkoristen,
Deze nieuwsbrief markeert in meerdere opzichten een overgangsmoment. We sluiten het
koorseizoen 2014-2015 af en gaan nu eerst vakantie vieren. De afsluiting van het koorseizoen
was bijzonder door een zeer geslaagde reis naar Andalusië, Spanje; met vele memorabele
optredens; de ene keer gepland, dan weer spontaan als ware het een flashmob. Ik heb
genoten van deze mooie momenten en van de goede sfeer in het reisgezelschap. En ik ben
niet de enige, getuige enkele bijdragen hierna in deze nieuwsbrief. Dank aan de organisatoren
van deze gedenkwaardige reis.
Na de zomervakantie start het koorseizoen 2015-2016 met het project van de Maria Vespers,
uit te voeren in december. Hierna laten we ons verrassen door een bijzonder project in de
vorm van de Brockes Passion en vervolgens ronden we af met het jaarlijks hoogtepunt, de
Matthäus Passion. We hebben allemaal weer auditie mogen doen in de hoop een plaatsje te
veroveren bij deze projecten, die stuk voor stuk weer een uitdaging zijn.
Inmiddels heeft het bestuur afscheid genomen van Paul van Geldorp en van Marleen de BontStapel. Dit hebben we niet gedaan dan nadat we hen uitvoerig bedankt hebben voor hun
jarenlange inzet voor het Bachkoor Brabant; Paul als gerespecteerd vice-voorzitter en
Marleen als één van de twee secretarissen. Ook via deze weg dank ik hen nogmaals voor het
vele werk dat zij voor het BKB verricht hebben. We hopen hen nog lange tijd als deelnemer
aan onze projecten in ons midden te hebben.
De nieuwe bestuurders, John Hageman en Annemieke Lagerberg, heb ik u in de vorige
nieuwsbrief al aangekondigd. Zij zullen zich hieronder nader aan u voorstellen. Esther van der
Ham was al betrokken bij het werk van het bestuur en wordt nu ook deel van dit illustere
gezelschap. Ik heet hen allen van harte welkom in het bestuur en spreek het vertrouwen uit
op een constructieve en prettige samenwerking.
De projecten zijn gekozen en ingedeeld, het bestuur is op volle sterkte en bruist van nieuwe
energie, de zomer geeft de accu nog een zetje; we zijn klaar voor het nieuwe seizoen. Ik wens
u allen een prettige zomertijd en zie u graag weer bij één van de projecten.
Jos van Oijen, voorzitter
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Veel beleving in semiscenische Johannes Passion
Een drietal repetitieperioden in de afgelopen jaren, waarin we ons voorbereidden op een
semiscenische uitvoering van Bachs Johannes Passion, hebben geleid tot een zeer geslaagde
en unieke muzikale belevenis van dit passieverhaal. Deze vond plaats op Passiezondag 22
maart 2015 in de Sacramentskerk aan de Zandberglaan in Breda.
Alle deelnemers aan het scenisch koor konden hun niet geringe aandeel geheel uit het hoofd
zingen, waardoor de aandacht voor een expressieve voordracht van het verhaal flink was
toegenomen. Daarnaast voelde men zich vrij te bewegen in elke gewenste richting, geheel los
van hun partijgenoten. Kortom, een prima voorbereiding!
Met de komst van regisseur Marc Pantus werd het er aanvankelijk niet gemakkelijker op voor
de zangers, mede door een gebrek aan duidelijkheid in de toneelmatige aanpak. Gelukkig
werd het aantal toneelhandelingen en verplaatsingen op het podium nog enigszins
gereduceerd, waardoor er uiteindelijk een prachtige enscenering met het juiste evenwicht
tussen beeld en muziek kon ontstaan. Twee langwerpige witte doeken speelden hierin een
grote rol met een symbolische betekenis die een wonderlijke metamorfose kon ondergaan.
Ook het zogenoemde koralenkoor verdient alle lof voor de manier waarop het de koralen
vertolkte in hun verlichte koorbanken. Heel gevoelig gebracht in verlichte kleurschakeringen.
Van de solisten wist tenor Sebastian Brouwer te imponeren door zijn dubbelrol als vertellend
Evangelist plus vertolker van cruciale aria's. De in een wit kostuum gestoken Jussi Lehtipuu als
Jezus zong en acteerde heel overtuigend en integer. De jonge bas-bariton David Visser
acteerde veelbelovend met inlevingsvermogen en een goede timing. Dit kan ook worden
gezegd van de prestaties van sopraan Charlotte Munnik en countertenor Oscar Verhaar die
met hun respectievelijke aria's Zerfliesse en Es ist vollbracht aangrijpende momenten van
verstilling teweeg brachten. Dit alles werd nauwkeurig en stijlvol begeleid door het
barokorkest Florilegium Musicum.
Het publiek onderging het geheel met veel aandacht en betrokkenheid: het zong zelfs een
vijftal koralen uit deze passie mee. Vooral het slotkoraal Ach Herr, lass dein lieb Engelein, dat
door alle aanwezigen staande werd gezongen, was erg indrukwekkend. Voor velen van ons zal
dit gebeuren een niet licht te vergeten muzikale belevenis zijn geweest. Dit geldt zeker ook
voor de dirigent.
Geert van den Dungen

Uitvoering semiscenische Johannes Passion 22 maart 2015 Sacramentskerk Breda
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Repetitie februari 2015
Repetitie Waalse Kerk februari 2015

Generale repetitie Johannes Passion 21 maart 2015
Sacramentskerk Breda

\
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Uitvoering Johannes Passion 22 maart 2015
Sacramentskerk Breda
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Concerten Bachkoor Brabant seizoen 2015-2016
•

Vrijdag 18 december, 20 uur Maria Vespers van Monteverdi, Grote of Onze-LieveVrouwekerk Kerkplein 2, Breda. Meer informatie over dit concert is te vinden op de
website: http://www.bachkoorbrabant.nl/concert-2015-12-18.php. De repetities voor de
Maria Vespers beginnen op woensdag 2 september 2015. Alle repetitiedata zijn te vinden
op de website van het Bachkoor Brabant http://www.bachkoorbrabant.nl/repetities.php

•

Zondag 13 maart 2016, 15.00 uur Brockes Passion, Martinuskerk Breda-Princenhage

•

Maandag 21 en woensdag 23 maart, 19.00 uur, Matthäus Passion, Kapel van Saint-Louis
Oudenbosch
Dinsdag 22 maart, 19.00 uur Matthäus Passion, Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk,
Kerkplein 2, Breda

Rabobank Clubkas Campagne
Het Bachkoor Brabant was deelnemer aan de Rabobank Clubkas Campagne. Bedankt allemaal
voor de stemmen!

Even voorstellen: nieuwe bestuursleden Annemieke en John
Hallo, ik ben Annemieke Lagerberg en ik ben sinds kort bestuurslid van het
Bachkoor Brabant. Ik zing sinds 2007 in het koor als alt, de eerste jaren
alleen de Matthäus Passion en daarna ook diverse andere projecten. Voor de
meeste deelnemers ben ik waarschijnlijk geen onbekend gezicht (alhoewel,
met zoveel mensen …)
Binnen het bestuur heb ik de functie van secretaris, samen met Mieke
Luijckx, die mij inwerkt in alles wat daarbij komt kijken.
In het dagelijks leven werk ik als relatiebeheerder bij een netwerkorganisatie in de GGZ. Ik
geef geen relatietherapie, hoor, maar ik ben een soort relationele duizendpoot tussen de
netwerkorganisatie en de aangesloten GGZ-professionals. Verder ben ik getrouwd met Hans
Bussmann en hebben wij drie kinderen. Twee zoons die op kamers wonen en een dochter nog
thuis.
Ik ben enthousiast om mijn bijdrage aan het reilen en zeilen van het Bachkoor te gaan geven.
Als je vragen hebt, kun je mij het beste bereiken via het e-mailadres
secretariaat@bachkoorbrabant.nl. Of spreek me aan tijdens een van de repetities, dat kan
natuurlijk ook.
Fijne zomer en voor degenen die deelnemen aan de Maria Vespers, tot begin september!
Hartelijke groet, Annemieke
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Goed, de eerlijkheid gebiedt te vermelden dat bijgaande foto alweer
10 jaar oud is. Maar voor de gelegenheid wel toepasselijk.
Aangenaam, John Hageman, nieuw bestuurslid Bachkoor Brabant, in
eerste instantie ter vervanging van de taken van Paul van Geldorp.
Sinds 2000 zing ik in het Bachkoor, eerst alleen de Matthäus, later
ook Hohe Messe, Johannes Passion en Weihnachts Oratorium.
Ondertussen een vaste waarde bij de bassen. Van opleiding ben ik
chemicus. Na 15 jaar hogeschooldocent bij de
laboratoriumopleidingen ben ik nu alweer ruim acht jaar verantwoordelijk voor
nascholingstrajecten voor laboranten bij Avans+, de commerciële dochter van de hogeschool.
Ik heb een zoon van bijna tien jaar en een lieve vriendin, waarmee ik de liefde voor muziek
deel. Ondertussen heb ik zoveel aan het Bachkoor te danken, dat ik het tijd vond worden een
keer iets terug te doen. Het regelen en plannen van de concerten lijkt mij een mooie taak,
waarbij ik mij gesteund weet door ervaren medebestuursleden. En hoewel ik er nog geen
vastomlijnde ideeën over heb, lijkt mij ook nuttig en prettig een bijdrage te kunnen leveren
aan het verhogen van de levensvatbaarheid van het koor.
Als je zelf suggesties hebt en iets aan mij kwijt wil, aarzel dan niet en schiet mij aan, loop me
tegen het lijf, klim in de pen, bespring het toetsenbord, trek me aan mouw of jasje. Door de
wrijving der meningen wordt de waarheid gepolijst, is mijn credo. We treffen elkaar.
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Bachreis naar Andalusië
Het Bachkoor Brabant maakte van 2 tot en met 9 mei een reis naar Andalusië (Spanje). Het
was een reis die de deelnemers nooit meer zullen vergeten. Hierbij wat reiservaringen.
John Hageman, bas - Een Andalusisch sprookje
Er bestaat een oud Moors sprookje over een kalief, die, toen de christelijke troepen van de
Reconquista in de 14e eeuw zijn prachtige paleis naderden, niet wilde vluchten zonder zijn
rijkdommen te verbergen. Hij wreef op zijn magische lantaarn en vroeg de tevoorschijn
gekomen djin om raad. Vrees niet, zei deze, we hoeven uw rijkdommen alleen maar voor de
ogen van de ongelovigen in steen te veranderen. Maar toen de dochter van de kalief de
plannen vernam, begon ze ontroostbaar te huilen. Vader, riep de prinses, ik wil niet vluchten!
Ik hou van deze berg, en van de vogels en de bloemen hier, en van die heerlijk geurende
lucht! Laat me alsjeblieft blijven. En zo beval de kalief om zijn tot steen verworden
rijkdommen in een speciale grot te leggen. De djin veranderde de prinses in een boom voor
de ingang om de kostbare schat te bewaken. Maar een dag in het jaar, als de lente begint,
komt de prinses weer tot leven en glimmen alle schatten van de kalief als tevoren. Dan poetst
en stoft ze alle edelstenen tot ze weer in steen veranderen.
Dit verhaal is de leidraad van het boek Andalus van Jason Webster, waarin deze
reiziger/journalist/arabist een poging doet het Moorse verleden in het hedendaagse Spanje
terug te vinden. Zo vindt hij sporen van de Arabische cultuur terug in de taal, de architectuur,
het eten, de dans, de mensen. Een ambitieuze, maar niet onverdienstelijke onderneming.
Zo ambitieus was het Bachkoor niet op de eerste reis na 2,5 jaar. Waar het toen een voor de
hand liggende pelgrimage betrof naar het Oost-Duitsland van Bach met Leipzig als hoofddoel,
ging bij het bekend worden van het huidige reisdoel meer dan een wenkbrauw omhoog. Want
wat had het Bachkoor nu in Andalusië te zoeken? Natuurlijk, de stereotypen zon, zee, strand,
palmen, sangria en paella staan garant voor het ultieme vakantiegevoel – wat inderdaad
boven verwachting ook zo was. Maar zijn er muzikaal grotere uitersten te bedenken dan een
Bachkoraal en de flamenco? Nee, kan de conclusie luiden na afloop van de reis, die is er niet.
En dat doet er ook niet toe. Want het is allebei muziek, die, ieder op eigen wijze, het hart kan
raken. Voor wie het niet gelooft, volgen hier de bewijzen.
In de kathedraal van Malaga kwamen priester en pastoor ons uitvoerig bedanken voor onze
muzikale bijdrage tijdens de dienst. Kerkgangers bleven na afloop luisteren toen we het ene
na het andere slotlied opvoerden. Alleen de koster leek snel naar huis te willen. Stelselmatig
werden de lichten - als niet zo stille hint - uitgeschakeld en de kathedraal werd aardedonker.
Maar Geert ging onverstoorbaar verder. En de Spanjaarden bleven staan.
In de Mezquita te Cordoba – Escherachtige moskee met barokke kathedraal plompverloren in
het midden – kon er net een Ave Maria van af. Toch wel wat weinig, moest de bewaker na
afloop met tranen van ontroering bekennen. In de binnentuin van de moskee hebben de
dames vervolgens Isabella teruggegeven aan de streek waar ze vandaan komt.
Waar hebben we verder niet gezongen? In de natuur, ‘Sumer ist icumen’ op 1100 meter
tussen miljoenen jaren oude door de elementen kunstig gebeeldhouwde rotsformaties. De
vogels floten gewoon door. Geïnspireerd door ons gezang, meende de een. Omdat ze zich
niets van ons aantrekken, vond de ander. Tussen de kantelen van een citadel van het
middeleeuwse stadje Antequerra. Tegen de wind in. En diep onder de grond tussen de
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stalagmieten en stalactieten van de grotten van Nerja. Ach, zei een Waalse dame mij daar in
gebrekkig Nederlands, het is vandaag mijn verjaardag en jullie spontane concert is wel een
heel bijzonder cadeau.
Maar het hoogtepunt was toch wel het fusionconcert op het Plaza de Cervantes in Malaga.
Wat na een labyrintische tocht naar en van omkleedruimte begon als een schuchter optreden
van onze kant - niet in het minst door de argwanende blikken van de aanwezige
straatmuzikanten - eindigde in een bruisend muziekfeest, waar onder leiding van “magician”
Geert de ene na de andere verrassende combi werd gesmeed: Bach meets djembee meets
solo cello meets sax meets flamenco meets diabolo’s. Of hoe gerespecteerde koorzangers
spontaan transformeerden in straatartiesten. Je moet erbij zijn geweest om het te geloven.
Had het Bachkoor dus iets te zoeken in Andalusië? Ik denk het wel. Waar je ook komt, muziek,
dus ook de onze, vult ruimtes, vult harten. Het voegt een dimensie toe, verheft plaats en tijd,
poetst het op. Zo hebben wij misschien toch heel even, al was het maar met een korte
schittering, de Moorse schatten weer laten stralen.
Esther – sopraan, beheerder Facebookpagina: Het plaatsen van berichten op Facebook als
paginabeheerder is een serieuze zaak, dat begrijpt u vast. Ook tijdens de reis naar Spanje was
dat zo. Bij iedere foto wikken en wegen of “het” er wel op kan. Staat iedereen er goed op?
Zitten de volgers van de pagina te wachten op een ontbijtbordje gevuld met heerlijke sappige
ananas, Churos of een bij het vullen overgelopen koffie
kopje? Lunchborden vol overheerlijke tapashapjes? Of
dan toch maar kiezen voor een niet nader te noemen
zanger achter een rij lege wijnglazen (die uiteraard echt,
echt, echt niet allemaal van hem waren, nee, ook niet
bijna allemaal) omdat er zo af en toe ook wel eens een
glaasje werd genuttigd.
Nee, dan de foto’s van de concerten. Het ene concert
was nog meer bijzonder dan het andere. Zoals op
zondag tijdens de viering in de donkere Kathedraal van Málaga: hoe kunnen we daar een foto
maken die het publiceren waard is? Zingen in de Mezquita in Cordoba voor het Maria-altaar
en met de straatartiesten in Málaga: ontroerende momenten die we nooit meer zullen
vergeten. Dankzij Egbert, die tijdens de concerten met mijn telefoon foto’s maakte, lukte het
steeds weer om kort na de concerten een foto op de pagina te plaatsen. Jammer genoeg was
zelfs dat voor enkele zangers niet snel genoeg. Tijdens het concert op vrijdag voor het Teatro
Cervantes siste één van de zangers mij toe dat zijn familie NU wilde weten wat we aan het
doen waren. Gelukkig waren we ‘gewoon’ aan het zingen en kon ik dat moment direct delen
op Facebook.
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Op dag zeven zei een medereiziger dat het zo jammer was dat de mensen thuis niets
meekregen van deze mooie en bijzondere reis. “Wat, heeft het Bachkoor een
Facebookpagina?”. Communicatie, het blijft een dingetje .
In ieder geval, de reis was er één om nooit te vergeten. Vol ontroering, bijzondere momenten,
prachtige uitvoeringslocaties, veel lol en fijne medereizigers. Bedankt Geert, Corné,
reiscommissie, medezangers en andere reisgenoten.
Volg voor het laatste nieuws onze Facebookpagina:
http://www.facebook.com/bachkoorbrabant. Daar staan ook de foto’s van de concerten en
de reis in albums.
Je hoeft geen lid te zijn van Facebook om hier alles te kunnen lezen.
Ons blog is te volgen op http://blog.bachkoorbrabant.nl/

Het bestuur en de dirigent van het Bachkoor Brabant
wensen u een fijne zomer toe.
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