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Nieuwsbrief 24 – november 2017 
 
 
 
Beste Bachliefhebber, 
 
Het is druk aan de bestuurstafel. Dat komt door de vele projecten en activiteiten die 
door het Bachkoor Brabant georganiseerd worden of waaraan we deelnemen. Er 
wordt dus niet stilgezeten, mocht u dat al denken. Naast de vaste projecten van de 
Johannes en de Matthäus Passionen die in het voorjaar 2018 op de planning staan, 
organiseren we een uitvoering rond het thema Bach en Telemann op 10 december. ’s Middags, want 
dat wordt door een deel van onze bezoekers op prijs gesteld. Het wordt een bijzondere ontmoeting 
tussen deze twee, uh drie heren, althans hun muziek. Geert heeft enkele prachtige werken uitgezocht 
en daar staan, zitten, staan, zitten (etc.) we nu al geruime tijd op te oefenen. Want het is soms knap 
moeilijk! Maar zoals altijd gaan we er met zijn allen voor en wordt er hard gewerkt om het straks in 
Teteringen tot een mooie uitvoering te laten komen. Samen met solisten en orkest moet het weer een 
prachtige belevenis worden. 
 
Een andere belevenis wordt onze uitvoering bij Zuylen Uitvaartverzorging op 19 november. Het 
concert maakt onderdeel uit van de reeks Betekenisvolle Bijeenkomsten die jaarlijks door Zuylen 
georganiseerd wordt. Bijzonder om dit eerste concert in de vernieuwde aula van het crematorium te 
mogen verzorgen. Thema is Bach: de dood en het leven. Dat hopen wij te kunnen vertolken met een 
pakket van koralen, motetten en madrigalen, gecombineerd met een beetje poëzie en een vleugje 
vleugel. Daarvoor zijn extra repetities ingebouwd in het eerdergenoemde programma. 
 
Dan gaan we ook meewerken aan de Cultuurnacht die inmiddels traditiegetrouw in januari in Breda 
gehouden wordt en waar wij in onze “thuisbasis”, de Waalse kerk, enkele miniconcerten zullen 
verzorgen, die verrassende elementen zullen kennen. En dat moet allemaal voorbereid, afgestemd en 
besproken worden, nog los van andere beleidspunten en keuzes rond zaken die op ons pad komen, 
zoals bijvoorbeeld een reis. De vergaderingen duren dan ook lang. Maar we hebben het er graag voor 
over, want het is mooi en dankbaar werk, dat we voor een deel onszelf bezorgen, want we willen nu 
eenmaal geen saai clubje zijn. Aan het werk dus maar weer! 
 
 

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/. 
  

http://www.bachkoorbrabant.nl/Bestanden_wissel/Repetitie-_en_concertschema_Bachkoor_Brabant.pdf
http://www.facebook.com/bachkoorbrabant
http://blog.bachkoorbrabant.nl/
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Concert Bach & Telemann 10 december 2017 
In het kader van het Telemann-herdenkingsjaar vindt op zondag 10 december om 15.00 uur in de Sint 
Willibrorduskerk te Teteringen een barokuitvoering plaats van het Bachkoor Brabant. Op het 
programma staan drie werken:  

- J.S. Bach: de Cantate 'Schwingt freudig euch empor', BWV 36 

- G.Ph. Telemann: de Cantate 'Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen', TWV 1:1061 

- C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215.  

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 Telemann-herdenkingsjaar was aanleiding voor het Bachkoor Brabant om J.S. Bach en G.Ph. 
Telemann samen in een programma te herenigen, met als extra muzikale verbinding muziek van Carl 
Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Voor de doop van deze tweede zoon van J.S. Bach was Telemann 
tot peetvader benoemd en voerde hij eveneens als tweede naam Philipp. Een duidelijk bewijs van hun 
onderlinge vriendschap. 
 
Het solistenteam bij dit concert bestaat uit jonge talentvolle vocalisten: Kristen Witmer (sopraan), 
Oscar Verhaar (countertenor), Sebastian Brouwer (tenor), David Visser (bas). 
 
Bach & Telemann, zondag 10 december 2017, 15.00 uur, Sint Willibrorduskerk, Hoolstraat 13, Breda-
Teteringen. Kaarten voor dit concert zijn verkrijgbaar bij VVV-Breda, de Vrije Boekhandel, Wijnhuis 
Oktober en via Contact en kaarten op de website van het Bachkoor Brabant. De toegangsprijs is 
€ 23,00 (dit is inclusief het programmaboekje en een consumptie). 
Meer informatie over de muziek en het Bachkoor Brabant is te vinden op het blog: 
http://blog.bachkoorbrabant.nl/ 
 

 
Van links naar rechts: J.S. Bach, G.Ph. Telemann, C.Ph.E. Bach 

 

http://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten
http://blog.bachkoorbrabant.nl/
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Komende concerten Bachkoor Brabant 

 
Uitvoering Zuylen Uitvaartverzorging (19 november 2017) 
Op verzoek van onze hoofdsponsor Zuylen Uitvaartverzorging verzorgt het Bachkoor Brabant op 
zondag 19 november 2017 een uitgebreid concert. Op het programma staan naast koralen van Johann 
Sebastian Bach uit geestelijke en wereldlijke muziek van diverse stijlperioden. De vocale muziek wordt 
aangevuld met toepasselijke poëzie. Het Bachkoor Brabant staat onder leiding van dirigent Geert van 
den Dungen. De pianist Mark van Nispen zal ook enkele solowerken ten gehore brengen. 
 
Zuylen Uitvaartverzorging, Aula Brabant, Tuinzigtlaan 11, 4813 XH Breda  
De entree is gratis. Aanmelden a.u.b. via deze link: https://zuylen.nl/lezingen/bach-dood-en-leven  
 
 

  

https://zuylen.nl/lezingen/bach-dood-en-leven
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Bach en 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: de Cantate 'Schwingt freudig euch empor', BWV 36 

- G.Ph. Telemann: de Cantate 'Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen', TWV 1:1061 

- C.Ph.E. Bach: Magnificat, Wq 215 

Concert 
zondag 10 december 2017, 15.00 uur, Sint-Willibrorduskerk Breda-Teteringen 
 
Kaarten voor dit concert zijn te bestellen via Contact en kaarten op de website van het Bachkoor 
Brabant en via de zangers. 
 

Cultuurnacht Breda (26 januari 2018) 
Een bijzonder optreden tijdens de Cultuurnacht 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, 19.30 uur, 20.30 uur, 21.30 uur, 22.30 uur, Waalse kerk Breda 
 
Kaartverkoop (passe-partout) via http://www.cultuurnachtbreda.nl (vanaf half november). 

 

Johannes Passion (18 maart 2018)  

Concert 
zondag 18 maart 2018, 15.00 uur, Martinuskerk, Haagse Markt 2, Breda-Princenhage 

 
Kaarten voor dit concert zijn vanaf februari 2018 te bestellen via Contact en kaarten.  
 

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. 

http://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten
http://www.cultuurnachtbreda.nl/
https://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten
http://www.matthausoudenbosch.nl/
https://mpbreda.nl/kaartverkoop/

