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Nieuwsbrief 25 – maart 2018

Beste Bachliefhebber,
Wat hebben we toch een paar mooie projecten achter de rug! Het zijn bijzondere
ervaringen geweest. Gelegenheden waarbij wij ons goed hebben kunnen
presenteren. Dat geeft voldoening. Op 10 december hebben we onder winterse
omstandigheden prachtige werken gezongen van Telemann, J.S. Bach en Carl Philipp
Emanuel Bach in de Sint Willibrorduskerk in Teteringen. Het winterse weer gaf een extra dimensie en
maakte het spannend, temeer toen tijdens de voorafgaande repetitie duidelijk werd dat twee solisten
vast stonden in het verkeer en het concert uiteindelijk bijna een uur later kon aanvangen. Ondanks de
stress die dit meebracht, is het een geweldige uitvoering geworden. De loftrompetten klonken niet
alleen mooi, maar mochten er ook zijn voor allen; solisten, dirigent, koor en orkest en ook voor de
catering en voor het geduldige en begripvolle publiek!
Verder hebben we als Bachkoor Brabant op 26 januari jongstleden voor het eerst in ons bestaan
meegewerkt aan de cultuurnacht Breda. Op deze avond hebben we vier keer een uitvoering van een
klein half uur verzorgd in onze vaste repetitieruimte, de Waalse Kerk. Alle keren was de kerk bomvol.
In dat half uur zongen we een soort turbo passion met koren en koralen uit de Johannes- en de
Matthäus Passion. Dit gebeurde onder vakkundige begeleiding van Ben Martin Weijand op de vleugel
en werd ondersteund met even vakkundig geselecteerde lichtbeelden door Esther van der Ham.
Enthousiast publiek en tevreden deelnemers in het koor. Het was een geweldige ervaring!
Inmiddels zijn we al weer druk aan het repeteren voor de aankomende uitvoeringen van de Johannes
Passion en van de Matthäus Passion. Het zijn en blijven topwerken, waar wij eeuwig op kunnen blijven
studeren en die nooit gaan vervelen. Met deze werken sluiten we onze jaarcyclus weer af, halen een
paar keer adem en gaan dan weer auditie doen voor de volgende projecten, zoals de Maria Vespers
van Monteverdi en het Weihnachts-Oratorium van Bach. Verder staat voor het voorjaar van 2019 een
reis naar Hamburg en omgeving op de planning teneinde een periode uit het leven van de grote
meester iets beter tot ons te kunnen laten doordringen. En het is ook nog gezellig. Genoeg te doen
dus.
Het Bachkoor Brabant zoekt steeds de uitdaging en staat voor kwaliteit. Om dat te kunnen blijven
doen, is het fijn als wij ondersteund worden om de hoge kosten die hieraan verbonden zijn te kunnen
dragen. Dat kan als sponsor, als donateur en dat kan ook door ‘vriend’ te worden. De bijdragen van u,
uw familie, vrienden, kennissen en bedrijf zijn zeer welkom. Voor uw hulp zijn we u zeer dankbaar.
Jos van Oijen, voorzitter

Repetitieschema
Het meest actuele repetitieschema is te vinden op de website. 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/
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Een barre uitvoering: een terugblik op Bach en Telemann december 2017
Meteen bij het begin maar even een misverstand tegengaan:
het barre uit de titel slaat niet op de kwaliteit van het concert.
Die was namelijk uitstekend, als ik alvast een voorschot op het
vervolg mag nemen. Nee, de goden hadden geoordeeld dat ons
laatste concert van 2017 precies moest samenvallen met niet
alleen de meest winterse dag van het jaar, maar zelfs de meest
winterse uren. En wat voor weer! Harde wind, zware
sneeuwval en door dikke pakken sneeuw haast onbegaanbare
wegen maakten het voor uitvoerenden en publiek haast
onmogelijk om de Willibrorduskerk in Teteringen te bereiken.
Wonder boven wonder lukte het bijna iedereen. Ook het publiek had code oranje met succes
getrotseerd.
Toch zat het niet iedereen mee. En dat waren niet de minsten. De fagottist uit Den Haag had nog
geluk. Hij zag op de Van Brienenoordbrug in zijn achteruitkijkspiegel een ongeluk gebeuren. Hij was
daar dus net voorbij en op tijd in de kerk. Countertenor Oscar Verhaar en sopraan Kristen Witmer
hadden minder geluk. Zij kwamen vast te zitten in de file achter het ongeluk. Daar hebben ze zeker een
uur vast gestaan. Geen prettige voorbereiding.
Toen ze er bij het naderen van het aanvangstijdstip van het concert nog steeds niet waren, sloeg de
paniek bij bestuur en dirigent wel even toe. Wat te doen? Afgelasten? Concert zonder de prachtige
sopraan- en altsolo? Om tijd te rekken hebben we toen besloten om de pauze naar voren te halen.
Ook geen sinecure, want je bent toch afhankelijk van wat de cateraar kan bieden. Alle lof daarom voor
de mensen van De Dorpsherberg, die op ons verzoek direct een paar medewerkers optrommelden om
ons te helpen tijd te winnen. Met hun jingle bells van rammelde koffiekopjes baanden zij zich
onvermoeibaar een weg door de sneeuw, de glibberige treden van het kerkplein op, om ons
prematuur van koffie en thee te voorzien.
Na een half uur kwam het verlossende woord dat de verloren solisten in aantocht waren. Een kam
door het haar, een slok water en hup, het podium op. En vervolgens zo zingen dat iedereen de
chaotische aanloop binnen de kortste keren vergeten is.
We mogen onszelf complimenteren. En met ons bedoel ik dan alle betrokkenen. De solisten en de
cateraar heb ik al genoemd Maar voor koor, orkest en dirigent was het ook spannend. Bovendien
hadden ze slechts korte pauzes tussen de verschillende werken. Toch wisten ook zij een uitvoering af
te leveren alsof er niets gebeurd was. Tot slot moeten we het publiek niet te vergeten. Tegenslag
schept saamhorigheid. Uiteindelijk was iedereen, uitvoerenden en publiek, van zins er iets van te
maken. En zo kon het gebeuren dat het vanwege het weer niet alleen een barre en bizarre, maar zeker
ook muzikaal een gedenkwaardige middag werd.
John Hageman, vicevoorzitter

2

STICHTING BACHKOOR BRABANT
www.bachkoorbrabant.nl

De concerten in foto’s

Optreden Zuylen Uitvaartverzorging november 2017

Bach en Telemann, december 2017, Teteringen
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Cultuurnacht januari 2018
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Aanstaande concerten:
Johannes Passion (18 maart 2018)
Op zondag 18 maart om 15.00 uur vindt in de St. Martinuskerk in Breda (Princenhage) een
barokuitvoering plaats van de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach.
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.
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:
Lior Leibovici
tenor/Evangelist
David Visser
bas/Christus
Enide Lebrocquy
sopraan
Oscar Verhaar
countertenor
Sebastian Brouwer tenor
Berend Eijkhout
bas
Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij VVV Breda, de Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober
(uitsluitend contante betaling) en via de website van het Bachkoor Brabant.
De toegangsprijs is € 25,00 (dit is inclusief programmaboekje en pauzeconsumptie).
Matthäus Passion (26-28 maart 2018)
Sinds 1993 zingt het Bachkoor Brabant elk jaar deze monumentale passie in prachtige kerken in en
buiten Brabant.
Concerten:
maandag 26 maart 2018, 19.00 uur
woensdag 28 maart 2018, 19.00 uur
Sint-Lambertuskerk, Torenplein 1, Wouw
Kaarten voor deze concerten zijn uitsluitend te bestellen via Stichting Matthäus Passion Oudenbosch.
dinsdag 27 maart 2018, 19.00 uur
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda
Kaarten voor dit concert zijn uitsluitend te bestellen via Stichting Matthäus Passion Breda.
Maria Vespers (6 oktober 2018)
In de Mariamaand oktober zal het Bachkoor Brabant de Maria Vespers uitvoeren. Nadere informatie
betreffende dit concert volgt.
Weihnachts-Oratorium (21 december 2018)
Concert:
vrijdag 21 december 2018, 19.00 uur (integrale versie)
Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda
Kaarten voor dit concert zijn t.z.t. verkrijgbaar bij VVV Breda, de Vrije Boekhandel, Wijnhuis Oktober
(uitsluitend contante betaling) en via de website van het Bachkoor Brabant.
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