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                   Nieuwsbrief 22 – maart 2017 
 
 
 
Beste Bachliefhebber, 
 
Het is weer de tijd van de passionen; voor vele liefhebbers van de werken van J.S. 
Bach het mooiste moment van het jaar. Bijzonder eigenlijk; de periode van vasten, 
van lijden, van bezinning en daar dan naar uitzien. Jawel, omdat Bach de kunst verstond 
om de diepe beleving door hem van het lijdensverhaal zo magnifiek op muziek te zetten. De 
noten ondersteunen de tekst; soms zo intens dat je geen tekst meer nodig lijkt te hebben om te 
voelen en te doorgronden wat in het passieverhaal beschreven wordt. En dat dan ook nog in 
verschillende passieverhalen, waarvan het Bachkoor Brabant zowel de Johannes Passion als de 
Matthäus Passion uitvoert. Het is en blijft prachtig om daaraan mee te mogen werken. 
 
Voor het Bachkoor Brabant is dit ook de afsluiting van het artistiek jaar. We gaan ons dan weer 
opmaken voor het nieuwe seizoen en dat begint met opnieuw auditie doen voor iedereen. Iets dat 
nooit went. Maar dat bijdraagt aan de kwaliteit waarvoor het Bachkoor Brabant wil staan. Culturele 
uitingen die meer zijn dan een mooi of gezellig stukje muziek; concerten die mensen raken; die 
appelleren aan je bestaan en aan je ziel; die meerwaarde geven aan het bestaan, aan ons leven. 
 
Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen; cultuur dóet iets met je. Je geeft erom en het geeft jou 
iets. Een wereld zonder cultuur zou een dor bestaan opleveren. Geven gaat over passie en 
enthousiasme, over dragen. Wist u dat je op veel verschillende manieren kunt geven? Door 
bijvoorbeeld lid te worden van onze Vriendenstichting. Door steeds onze concerten te bezoeken. Door 
als vrijwilliger een bijdrage te leveren in de organisatie. Door ons te sponsoren. 
 
Graag vraag ik hiervoor uw aandacht. Met uw gift ontstaan er nieuwe mogelijkheden, kunnen wij 
nieuwe initiatieven ontplooien. Voor cultuurdonateurs bestaat de mogelijkheid om uw gift fiscaal af te 
trekken bij uw aangifte Inkomstenbelasting. Het Bachkoor Brabant heeft een culturele ANBI-status. 
Wilt u eens over nadenken over hoe u wilt geven om cultuur en om het Bachkoor Brabant?  
 

Jos van Oijen, voorzitter 
 

 

Repetitieschema 
Het repetitieschema is te vinden op de website op de pagina repetities. Via de knop in de linker 
menubalk op onze website is het volledige schema makkelijk te bereiken. 

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/ 
  

http://www.bachkoorbrabant.nl/Bestanden_wissel/Repetitie-_en_concertschema_Bachkoor_Brabant.pdf
http://www.bachkoorbrabant.nl/repetities
http://www.facebook.com/bachkoorbrabant
http://blog.bachkoorbrabant.nl/
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Uitvoering Johannes Passion 2 april 2017 
 
Op zondag 2 april om 15.00 uur, vindt in de Martinuskerk in 
Breda-Princenhage een barokuitvoering plaats van de 
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach. Het Bachkoor 
Brabant onder leiding van Geert van den Dungen werkt in dit 
concert samen met het professionele barokorkest 
Florilegium Musicum dat op historische instrumenten speelt. 
 
Het Bachkoor Brabant voert de vierde en definitieve versie 
uit 1749 van dit meesterwerk uit. Hierin zijn door Bach zelf 
diverse versieringen en kleine toevoegingen aangebracht, 
waardoor deze passie nog beter werd uitgebalanceerd. De 
Johannes-Passion staat bekend om zijn korte felle 
koorgedeelten met veel gevoel voor de heftige dramatische 
verhaallijn, prachtige aria’s en bekende koralen. 
 
Het solistenteam bestaat voornamelijk uit jonge talentvolle 
vocalisten: Adriaan De Koster (tenor/Evangelist), David 
Visser (bas/Christus), Nikki Treurniet (sopraan), Oscar 
Verhaar (countertenor), Sebastian Brouwer (tenor/aria’s) en 

Joep van Geffen (bas/aria’s). 
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij VVV-Breda, de Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober en via 
de website www.bachkoorbrabant.nl. 
 
De toegangsprijs is € 25,00 (dit is inclusief het programmaboekje en een consumptie). Meer informatie 
over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden op het blog, https://blog.bachkoorbrabant.nl/ 
 
Matthäus Passion in 2017 ook in Kaatsheuvel 
 

Op zondagmiddag 9 april 2017 zal het Bachkoor Brabant de Matthäus 
Passion uitvoeren in Kaatsheuvel. De kaartverkoop voor dit concert is al 
begonnen via de organiserende stichting: http://cs-trias.nl/matthaus-
passion/ 
 
Uiteraard gaan ook de uitvoeringen in Oudenbosch door. U kunt vriend 
worden van de Stichting Matthäus Passion Oudenbosch, waardoor u als 
eerste informatie ontvangt over de start van de kaartverkoop. Zie 
hiervoor http://www.matthausoudenbosch.nl/vriend 
  

http://www.bachkoorbrabant.nl/
https://blog.bachkoorbrabant.nl/
http://cs-trias.nl/matthaus-passion/
http://cs-trias.nl/matthaus-passion/
http://www.matthausoudenbosch.nl/vriend
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Auditie doen bij het Bachkoor Brabant 
Zelf zingen in het Bachkoor Brabant? 
Het Bachkoor Brabant is een projectkoor. Het wordt na audities samengesteld uit zangers (m/v) die 
beschikken over een gezonde zangstem, vertrouwd zijn met muzieknotatie en gevoel hebben voor 
ritme en melodie. 
 
Er is ruimte voor nieuwe zangers (m/v). Beschikt u over de genoemde kwaliteiten/vaardigheden en 
wilt u graag een keer deelnemen aan één van de uitdagende projecten van het Bachkoor Brabant in 
het seizoen 2017-2018? Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden voor de audities in april 
2017! 
 
Op het concertprogramma van het seizoen 2017-2018 staan in ieder geval de Johannes Passion, de 
Matthäus Passion en een mooi programma rondom de componisten Georg Philipp Telemann en 
Johann Sebastian Bach. De repetities zijn op woensdagavond in de Waalse Kerk Breda. 
 
De audities zijn dit jaar op: 

- woensdag 19 april 2017 19.00-22.30 uur 
- vrijdag 21 april 2017 19.00-22.30 uur 
- zaterdag 22 april 2017 10.30-13.00 uur 
- woensdag 26 april 2017 19.00-22.30 uur 

Locatie: Waalse kerk, Catharinastraat 83-bis, Breda 
 
Aanmelden voor de audities: secretariaat Stichting Bachkoor Brabant, Annemieke Lagerberg 
t. (076) 542 23 90, graag tussen 20.00 en 21.00 uur 
e. secretariaat@bachkoorbrabant.nl 
i. www.bachkoorbrabant.nl/audities.php 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
Het Bachkoor Brabant neemt ook dit jaar weer deel aan de Rabobank Clubkas Campagne. Tussen 6 
april en 18 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 uw twee stemmen aan het 
Bachkoor Brabant! 

 
  

http://www.bachkoorbrabant.nl/audities.php
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Weihnachts-Oratorium december 2016 – een terugblik in foto’s 
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Concerten Bachkoor Brabant voorjaar 2017 
 
Johannes Passion (2 april 2017) 
In de St. Martinuskerk in Breda-Princenhage wordt op zondagmiddag 2 april 2017 de Johannes Passion 
van J.S. Bach uitgevoerd. 
 
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 (9, 10 & 12 april 2017) 
Sinds 1993 zingt het Bachkoor Brabant elk jaar deze monumentale passie in prachtige kerken in en 
buiten Brabant. 
 
Concerten: 
Zondag 9 april 2017, 14.15 uur 
Sint-Johannes de Doperkerk, Hoofdstraat 36, Kaatsheuvel 
 
Kaarten voor dit concert zijn uitsluitend te bestellen via Culturele Stichting Trias. 
 
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. 
 
Vooruitblik: Bach en Telemann 
Tijdens het concert op zondag 10 december 2017 staan twee componisten centraal bij het Bachkoor 
Brabant: Johann Sebastian Bach (1685-1750) en Georg Philipp Telemann (1681-1767). Deze keuze is 
niet toevallig. In 2017 wordt internationaal het 250e stervensjaar van Georg Philipp Telemann 
herdacht. Deze in onze tijd ondergewaardeerde Hamburgse componist liet een nog omvangrijker 
oeuvre na dan Bach: hij schreef meer dan drieduizend werken, waarvan een groot aantal een 
hoogstaand kwalitatief niveau bereikten. Bach en Telemann waren ook goed bevriend met elkaar. 
Bach benoemde Telemann zelfs tot peetoom van zijn zoon Carl Philipp Emanuel. Het programma van 
ons feestelijk decemberconcert vermeldt naast de twee grootmeesters ook Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714-1788). 
 
Concertprogramma: van J.S. Bach: Cantate BWV 36 Schwingt freudig euch empor, van G.Ph. Telemann: 
Cantate Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, TWV 1: 1061 en van C.Ph.E. Bach zijn Magnificat, Wq 
215. 
 
We zien u graag op 10 december bij ons concert in Breda. 
 
 
 

http://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten
http://cs-trias.nl/matthaus-passion/
http://www.matthausoudenbosch.nl/

	Johannes Passion (2 april 2017)
	Matthäus Passion (9, 10 & 12 april 2017)

