
STICHTING BACHKOOR BRABANT

Overzicht activiteiten 2017
De doelstelling van het Bachkoor Brabant is dat zowel publiek als deelnemers met plezier
luisteren naar, leren over en/of deelnemen aan de muziek van J.S. Bach en tijdgenoten. Het
Bachkoor Brabant bestond in 2016 dertig jaar. Alle concerten stonden onder leiding van de
Bredase dirigent en artistiek leider Geert van den Dungen.

Johannes Passion
Het Bachkoor Brabant voerde de Johannes Passion uit op zondag 2 april. Er waren 340
bezoekers aanwezig. Het Bachkoor Brabant voerde het concert uit in de St. Martinuskerk in
Breda-Princenhage. Er namen 75 koorzangers deel onder leiding van dirigent Geert van den
Dungen en met medewerking van barokorkest Florilegium Musicum (bestaande uit 18
professionele musici) en 6 professionele solisten. Het publiek was zeer lovend over de
uitvoering en verrast door de muziek.

Matthäus Passion
Op zondag 9 april heeft het koor de Matthäus Passion uitgevoerd in de Sint-Johannes de
Doperkerk in Kaatsheuvel. Op maandag 10 en woensdag 12 april heeft het Bachkoor Brabant
de Matthäus Passion uitgevoerd in de kapel van Saint Louis in Oudenbosch. In totaal deden
aan dit project 95 zangers mee uit Breda en omgeving. Beide uitvoeringen in Oudenbosch



voor een volle kapel met onder het publiek onder anderen de commissaris van de Koning
van Noord-Brabant, een aantal burgemeesters uit de regio en andere regionale notabelen.
Het Bachkoor Brabant stond onder leiding van haar dirigent Geert van den Dungen en met
medewerking van barokorkest Florilegium Musicum en een zestal professionele solisten. In
totaal hebben ongeveer 1200 bezoekers het lijdensverhaal beleefd.

Optreden Zuylen Uitvaartverzorging
In de geheel vernieuwde aula van Zuylen Uitvaartverzorging in Breda gaf het Bachkoor
Brabant een concert voor ongeveer 150 bezoekers. Het concert was op zondag 19 november
2017. Pianist Mark van Nispen leverde ook een bijdrage aan dit concert. Het koor bestond
uit 44 zangers. Bezoekers hadden gratis toegang.

Uitvoering Bach & Telemann
Voor dit concert op 10 december week het Bachkoor Brabant voor het eerst uit naar de St.
Willibrorduskerk in Teteringen. De weersomstandigheden waren bar op de dag van de
uitvoering, maar sneeuw en gladheid konden de bezoekers niet weerhouden om te komen
luisteren.
Er waren 259 bezoekers voor de redelijk onbekende werken die op het programma stonden.
Barokorkest Florilegium Musicum (23 professionele musici) en vier professionele solisten
werkten mee aan dit concert. Het koor bestond uit 56 zangers.



Audities
In april 2017 zijn er 4 auditieavonden/dagen gehouden voor getalenteerde koorzangers uit
Breda en omstreken. In totaal hebben 122 geïnteresseerden auditie gedaan.

Samenwerking
De ontwerpen voor de posters, flyers, programmaboekjes en entreekaarten voor de
concerten worden gemaakt door Opera Graphic Design, een Bredaas ontwerpbureau. Ze zijn
vervolgens gedrukt door de Bredase Drukkerij West Brabant. Het programmaboekje voor het
concert bij Zuylen Uitvaartverzorging en de auditiefolder zijn door de pr en
communicatiemedewerker van het koor gemaakt.
Een aantal Bredase ondernemers draagt het Bachkoor Brabant een warm hart toe, dit uit
zich in het actief verkopen van kaarten voor de uitvoering en het etaleren van de poster. De
kaarten zijn te koop bij VVV Breda, Vrije Boekhandel en Wijnhuis Oktober.
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Financieel verslag 2017

Hieronder de balans per 31-12-2017 en de resultatenrekening over 2017.

Activa 31-12-2017 31-12-2016 Passiva 31-12-2017 31-12-2016

Vlottende activa € -1.124,85 € 3.219,65 Eigen vermogen € 872,97 € 685,97
Liquide middelen € 658,93 € 617,72 Kort vreemd vermogen € 36,11 € 4.356,40
Voorraden € 1.375,00 € 1.205,00

Totaal € 909,08 € 5.042,37 € 909,08 € 5.042,37

Balans 2017 Stichting Bachkoor Brabant

Opbrengsten Kosten

Verkochte concerten € 49.460,00 Uitvoeringen € 78.468,51
Entreegelden € 13.397,00 Audities € 1.609,76
Sponsoring, subsidies en donaties € 14.012,80 Repetities € 6.678,71
Deelnemersbijdragen € 12.100,00 Overige kosten € 2.379,06
Overige baten en lasten € 353,24

Totaal opbrengsten € 89.323,04 Totaal kosten € 89.136,04

Resultaat € 187,00

Resultatenrekening 2017 Stichting Bachkoor Brabant



Vrienden van het Bachkoor Brabant
Het Bachkoor Brabant heeft een stichting Vrienden die actief is rondom de concerten. Het
vriendenaantal is in 2017 gestegen van 77 naar 84 betalende vrienden.







Voor ieder concert wordt een uitnodiging gestuurd naar het college van burgemeester en
wethouders. Regelmatig wordt hiervan gebruik gemaakt, wat wij zeer op prijs stellen.
Jammer genoeg worden er in de kranten geen recensies meer geplaatst van de concerten in
tegenstelling tot vroeger. Dit ervaren wij als een tekortkoming.

Het bestuur van het Bachkoor Brabant kijkt met grote tevredenheid terug op het afgelopen
jaar. De concerten zijn goed bezocht, met veel mooie reacties van de luisteraars. Het koor
heeft met plezier en vooral veel inzet deelgenomen aan de diverse projecten. In haar streven
naar een zo goed mogelijke, artistiek verantwoorde uitvoering is uw subsidie van grote
waarde is gebleken. Hiervoor veel dank!



Pr verslag

Het Bachkoor Brabant heeft een bestuurslid belast met de pr en communicatieactiviteiten.
Standaard acties zijn:

Het versturen en afhandelen van persberichten
Het beheren van de Facebookpagina van het Bachkoor Brabant en het actief houden
daarvan.
Het schrijven of initiëren van teksten voor op het Bachkoor Brabant blog, waar
achtergronden rondom de concerten worden gedeeld.
Het schrijven of initiëren van een nieuwsbrief voor zangers en vrienden van het
Bachkoor Brabant
Het schrijven of initiëren van een email naar collegakoren om het concert aan te
kondigen.
Het beheren en vullen van de online publicatiekanalen van het Bachkoor Brabant
(pinterest, google+, Twitter, Linkedin enz).
Zorgen dat het concert wordt vermeld op belangrijke websites uit Breda: VVV Breda,
Uit in Breda, website Grote Kerk enz.

Persbericht naar de Brabantse media. Resultaat: online plaatsingen, berichten in BN De Stem
(kort), Het Stadsblad en de Bredase Bode. Ook voor de uitvoering van de Matthäus Passion
was nogal wat aandacht.









Bereik van de Facebookpagina



Er is een aantal Blogberichten geschreven door Geert van den Dungen (dirigent) en Esther van der
Ham (pr en communicatie), bijvoorbeeld ten aanzien van het concert “Bach & Telemann”.

Een voorbeeld:

https://blog.bachkoorbrabant.nl/2017/12/06/het-magnificat-van-carl-philipp-emanuel-bach/

https://blog.bachkoorbrabant.nl/2017/12/06/het-magnificat-van-carl-philipp-emanuel-bach/

