STICHTING BACHKOOR BRABANT
2016: Dertig jaar Bachkoor Brabant
Nieuwsbrief 20 – september 2016
Beste Bachkoristen,
Omdat de voorzitter van een welverdiende vakantie geniet, mag ik de honneurs
waarnemen als het gaat om het inleiden van deze nieuwsbrief.
Dat wil ik graag doen, maar niet te lang. Want wat een najaar komt eraan! En wat hebben wij als
bestuur om die reden veel om handen. Ik ben het niet nagegaan – dat moet ik toegeven – maar
volgens mij wordt dit het drukste najaar ooit. Ga maar na: de repetities voor de Monumentendag van
11 september zijn begonnen. We mogen zingen in de Lutherse kerk. Fijne locatie, fijn programma. Dan
krijgen we half oktober het Magnificat van Bach, samen met het motet Komm, Jesu, komm. Dat
concert rondt het Bach Vocalistenconcours Brabant af, dat als een rode draad door de afgelopen en
komende maanden loopt. Ik heb vernomen dat zich een aantal nieuwe talenten heeft aangediend en
ben zelf ook zeer benieuwd, wat zij ons 15 oktober gaan laten horen.
Als klap op de vuurpijl staan half december alle cantates van het Weihnachts-Oratorium op het
programma, in de Grote Kerk. Dat wordt een feestelijke uitvoering, want het Bachkoor Brabant
bestaat ondertussen alweer 30 jaar. Alle reden dus om ons in de komende maanden op te komen
zoeken. En deze nieuwsbrief verder door te pluizen voor meer informatie.
Dan houd ik het nu voor gezien, als u het niet erg vindt. Ik moet namelijk nu een beheerder van een
kerk bellen. En daarna nog een podiumbouwer. Het komt goed, hoor!
John Hageman, vicevoorzitter
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Bach Vocalistenconcours Brabant
In juni 2016 is een masterclass georganiseerd voor
de amateurzangers in het kader van het Bach
Vocalistenconcours Brabant. De deelnemers uit heel
Nederland en België kregen feedback van Lieke
Beirnaert van het Fontys Conservatorium Tilburg en
van Geert van den Dungen, artistiek leider van het
concours. Ze ontvingen een certificaat als bewijs van
deelname aan deze inspirerende dag.
Op zaterdag 17 september 2016 vindt de tweede
ronde voor conservatoriumstudenten plaats in het
Fontys Conservatorium in Tilburg. Deze ronde is
openbaar, dus u bent van harte welkom!
Van 10.00 tot 16.00 uur komen 13 kandidaten zich presenteren. Ze zingen een verplichte aria uit het
Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk van J.S. Bach. Hun presentatie wordt beoordeeld door een
vakjury. Aan het eind van de dag wordt door de vakjury bekend gemaakt welke kandidaten doorgaan
voor de finale op zaterdag 8 oktober.
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Concerten Bachkoor Brabant 2016-2017
Open Monumentendag (zondag 11 september 2016)
Het Bachkoor Brabant verzorgt dit jaar een programma in het kader van de Open Monumentendag.
Dit programma wordt twee keer uitgevoerd op zondag 11 september, namelijk om 13.00 uur en 14.30
uur in de Lutherse kerk, Veemarktstraat 11 (Breda Centrum). Het koor zal wereldlijke en geestelijke
liederen zingen die het eerder ten gehore heeft gebracht tijdens de koorreis naar Andalusië. Een leuke
kans om dit verrassende programma in de eigen stad te komen beluisteren. De toegang is gratis, het
optreden duurt ongeveer een half uur.
De Lutherse kerk
De Lutherse kerk is de enige nog bestaande schuilkerk in Breda die nog dienst doet als kerk. Het
gebouw staat verborgen achter de huizen aan de Veemarktstraat. Door stadsgids Jan Korebrits zal
meer verteld worden over de geschiedenis van dit bijzondere gebouw.

Werkdag van het Bachkoor Brabant in de Lutherse kerk 3 september 2016
Laureatenconcert Bach Vocalistenconcours Brabant (15 oktober 2016)
Het tweede project is de uitvoering van het motet Komm, Jesu, komm, BWV 229 en het Magnificat,
BWV 243 van J.S. Bach. Dit in het kader van de laureatenconcert van het Bach Vocalistenconcours
Brabant 2016. Het Bachkoor Brabant organiseert het concours in samenwerking met Fontys
Conservatorium Tilburg en Nieuwe Veste Breda. Het concert is in Tilburg (Heikese kerk) op 15 oktober.
Concerten:
zaterdag 15 oktober 2016, 20.30 uur.
Heikese kerk, Stadhuisstraat 6, Tilburg
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via Contact en kaarten.
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Weihnachts-Oratorium (16 december 2016)
In de sfeervolle Grote Kerk van Breda worden op vrijdagavond 16 december 2016 alle zes cantates van
dit meesterwerk uitgevoerd.
Concert:
vrijdag 16 december 2016
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Kerkplein 2, Breda
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via Contact en kaarten.
Johannes Passion (2 april 2017)
Het vierde project staat in het teken van de uitvoering van de Johannes Passion van J.S. Bach in de
Martinuskerk te Breda-Princenhage. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 2 april 2017.
Concert:
zondag 2 april 2017, 15.00 uur.
Martinuskerk, Haagse Markt 2, Breda-Princenhage
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via Contact en kaarten.
Matthäus Passion (10 & 12 april 2017)
Sinds 1993 zingt het Bachkoor Brabant elk jaar deze monumentale passie in prachtige kerken in en
buiten Brabant.
Concerten:
maandag 10 april 2017, 19.00 uur
woensdag 12 april 2017, 19.00 uur
Kapel van Saint Louis, Saint Louisplein Oudenbosch
Kaarten voor dit concert zijn uitsluitend te bestellen via Stichting Matthäus Passion Oudenbosch.

Repetitieschema
Het repetitieschema is te vinden op de website op de pagina repetities.
Via de knop in het linker menu op de website is het snel te bereiken.
De repetities voor de Laureatenconcerten Bach Vocalistenconcours Brabant (15 oktober 2016) gaan
verder op 14 september.
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/
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Eerste Bach Vocalistenconcours Brabant voor jonge zangers
U bent van harte welkom bij de halve finale op 17 september, de finale op 8 oktober en het
laureatenconcert op 15 oktober 2016
Het Bachkoor Brabant organiseert samen Fontys Conservatorium Tilburg en Centrum voor de Kunsten
Nieuwe Veste Breda het Bach Vocalistenconcours Brabant voor jonge zangers, amateurzangers en
conservatoriumstudenten. Dit samenwerkingsverband van drie in de provincie Noord-Brabant
gevestigde muzikale organisaties/instituten beoogt de vocale muziek van de componist Johann
Sebastian Bach (1685-1750) bij nieuwe generaties zangtalent nadrukkelijk in beeld te brengen door
middel van de realisering van een vocalistenconcours voor jonge zangers. In breder perspectief wordt
hiermee aangesloten bij de grote Bachtraditie die Nederland rijk is sinds het einde van de 19de eeuw.
De historisch verantwoorde uitvoeringspraktijk van deze muziek is een belangrijk cultureel erfgoed,
waarmee de Nederlandse muziekcultuur wereldwijde faam heeft verworven. De organiserende
instanties vinden het belangrijk dat dit wordt doorgegeven in het Nederland van de 21ste eeuw.
Het Bach Vocalistenconcours Brabant heeft twee openbare rondes voor conservatoriumstudenten
gepland waarbij u van harte welkom bent.
Tweede ronde - halve finale
zaterdag 17 september 2016 van 10:00 tot 16:00 uur
Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg
De halve finale voor conservatoriumstudenten vindt plaats op zaterdag 17 september 2016 in
muziekzaal A0.16 van het Fontys Conservatorium Tilburg. Deze ronde is openbaar. De deelnemers
presenteren aan de vakjury en aan het publiek een aria uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij
werk, eveneens van J.S. Bach.
Finale
zaterdag 8 oktober 2016 van 19.00 tot 22:00 uur
Fontys Conservatorium Tilburg, Zwijsenplein 1, 5038 TZ Tilburg
De finalisten zingen een verplicht werk uit het Magnificat van J.S. Bach en een vrij werk van J.S. Bach
naar eigen keuze. Ook de finale is openbaar. De winnaars van het concours zijn de solisten tijdens de
uitvoering van het Magnificat door het Bachkoor Brabant op 15 oktober a.s. in de Heikese kerk in
Tilburg.
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