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                   Nieuwsbrief 23 – juni 2017 
 
 
 
Beste Bachliefhebber, 
 
Hierbij treft u de laatste nieuwsbrief aan van dit seizoen. Met een terugblik op het 
afgelopen en een vooruitblik naar het volgende seizoen. 
 
Met twee machtige uitvoeringen van de Matthäus Passion in Oudenbosch hebben we dit 
seizoen waardig afgesloten. Dat was het positieve nieuws. En ondanks het vervelende ongeval met het 
podium tijdens de generale is de primeur van de Matthäus in Kaatsheuvel ook een succes geworden. 
Zie verderop in deze nieuwsbrief. Nog niet in aantallen bezoekers, maar daar hoopt men in de 
komende jaren aan te kunnen werken. Want men wil graag met ons verder. Overigens maken de beide 
onfortuinlijke tenoren het ondertussen weer goed, zeer tot ieders opluchting. Komend seizoen doen 
ze graag weer mee. 
 
Een aantal van u heeft nog een paar repetities voor het nieuwe project voor de boeg. Daarna wacht de 
zomer en gaan we weer energie opdoen voor het nieuwe seizoen. 
 
Namens de rest van het bestuur en de dirigent een goede vakantie gewenst! 
 

John Hageman, vicevoorzitter 

 

 

Repetitieschema 
 
Woensdag 14 juni beginnen de repetities voor het project Bach en Telemann. 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 gemakkelijk 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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Terugblik concerten voorjaar 2017 

 

 
Uitvoering van de Johannes Passion in Breda Princenhage. 
 
 

 
Uitvoering van de Matthäus Passion in Kaatsheuvel  
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Brabants Dagblad, 29 maart 2017. 

 

 
Matthäus Passion in Oudenbosch 
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Komende concerten Bachkoor Brabant 
 
Uitvoering Zuylen Uitvaartverzorging (19 november 2017) 
Het optreden vindt plaats bij Zuylen Uitvaartverzorging, hoofdsponsor van het Bachkoor Brabant. Op 
verzoek van deze organisatie verzorgt het Bachkoor Brabant dit keer een uitgebreid concert op zondag 
19 november 2017. Op het programma staan Bachkoralen, aangevuld met enkele barokwerken en 
toepasselijke poëzie. 
 
Aula 2, Uitvaartcentrum Zuylen, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda 

 

Bach & Telemann (10 december 2017) 
Bij dit concert staan de componisten Bach, Bach en Telemann centraal. Het jaar 2017 is het Telemann-
jaar. J.S. Bach en Telemann waren goed bevriend met elkaar. Telemann was ook de peetoom van 
Bachs tweede zoon Carl Philipp Emanuel. Er staan voor dit feestelijke concert drie werken op het 
programma: 
 J.S. Bach: Cantate BWV 36 ‘Schwingt freudig euch empor’ 
G.Ph. Telemann: Cantate T: 1-1061 ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’ 
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215. 
 
Concert: zondag 10 december 2017 
Kaarten voor dit concert zijn vanaf najaar 2017 te bestellen via Contact en kaarten op de website van 
het Bachkoor Brabant. 

 

Cultuurnacht Breda (26 januari 2018) 
Een bijzonder optreden tijdens de Cultuurnacht op vrijdag 26 januari 2018 in de Waalse Kerk Breda. 
Op het programma staan koralen uit de Johannes en Matthäus Passion in een speciale setting. 
 
Concert: vrijdag 26 januari 2018, Waalse kerk Breda 
Kaartverkoop (passe-partout) via http://www.cultuurnachtbreda.nl (vanaf eind 2017). 
 
 

Vooruitblik: Bach & 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:  
J.S. Bach: Cantate BWV 36 ‘Schwingt freudig euch empor’ 
G.Ph. Telemann: Cantate T: 1-1061 ‘Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen’ 
C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215. 
 
Wij zien u graag op 10 december bij ons concert in Breda. 

http://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten
http://www.cultuurnachtbreda.nl/

