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Nieuwsbrief 26 – juni 2018 
 
 
 
Beste Bachliefhebber, 
 
Klaar voor de start? Het nieuwe seizoen staat voor de deur. De audities zijn achter 
de rug en de resultaten zijn inmiddels bekend. Iedereen heeft bericht ontvangen. We 
kunnen met tevredenheid terug kijken op de audities. Er was veel belangstelling, ook 
van onbekend talent en dat is mooi. Verder wil ik hier graag complimenten maken aan 
Annemieke en Esther die er aan hebben bijgedragen dat al die auditie avonden netjes en soepel zijn 
verlopen. Ook Geert complimenten voor zijn tomeloze geduld en inzet. Het is toch iedere keer weer 
een hele klus. 
 
De basis is gelegd voor het nieuwe seizoen. En dat wordt een druk seizoen met maar liefst vijf 
projecten; de Maria Vespers van Monteverdi, het Weihnachts-Oratorium, de Johannes- en de 
Matthäus Passion en – inmiddels aangekomen in mei 2019 – de Bachreis naar Duitsland (Hamburg en 
omstreken). Een drukke agenda, die ons heeft doen besluiten om komend jaar niet mee te doen aan 
de Cultuurnacht, ondanks het succes van afgelopen jaar. Het programma zou overbelast raken en dat 
kan toch ook niet de bedoeling zijn. Het zijn stuk voor stuk mooie projecten; een programma om trots 
op te zijn. 
 
U zult er niet verbaasd over zijn dat de agenda van onze bestuursvergaderingen soms veertien 
agendapunten bevat en dat het lange vergaderavonden zijn. Dat is het gevolg van deze vele 
activiteiten. Evaluaties van uitvoeringen die achter ons liggen. Wat ging er goed en wat ging er niet zo 
goed; hoe komt dat dan, ondanks alle voorbereidingen; hoe zorgen we ervoor dat het volgende keer 
beter gaat? Wat zijn de volgende projecten en wat moet er geregeld en afgestemd worden? Daarnaast 
lopen er ook nog andere zaken, zoals het vernieuwen van onze website. Binnenkort hopen we daar het 
resultaat van te kunnen tonen. Het is soms hard werken, terwijl het in feite vrijwilligerswerk betreft. 
En dan moeten we als organisatie ook nog voldoen aan de privacyregeling van het AVG en daar 
moesten we toch ook wel even voor gaan zitten. Maar we doen het graag. Dank aan alle collega 
bestuursleden en artistiek leider, die zich allemaal naast werk en privébesognes met passie inzetten 
voor een goed functionerend Bachkoor Brabant; een koor dat er mag zijn!  
 
We gaan weer beginnen! Maar tussendoor wel even op vakantie. 
Fijne zomer. 
 

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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Lintje voor oud-zanger Bachkoor Brabant 
In Breda stond zoals elk jaar de dag voor Koningsdag in het teken van de "lintjesregen". In totaal 
hebben 21 Bredanaars een Koninklijke Onderscheiding mogen ontvangen. 
Daarbij waren ook onze oud-zanger Ad van Bijnen en zijn vrouw Emmy. Zij kregen beiden een 
onderscheiding vanwege hun inzet als vrijwilliger voor vele, vele organisaties. Eén daarvan het 
Bachkoor Brabant, waarin Ad - naast vele jaren als zanger - ook penningmeester is geweest. 
Wij willen Ad en Emmy van harte feliciteren, het is jullie zeer gegund! 
 

Annemieke Lagerberg, secretaris 
 
 
 

 
Ad en Emmy ontvangen hun onderscheiding van de Bredase wethouder Miriam Haagh 

 
 

Nieuwe privacywetgeving AVG 
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van 
toepassing. Iedere organisatie die persoonsgegevens verzamelt, dient op zijn website een 
privacyverklaring op te nemen, waarin aangegeven wordt hoe de organisatie omgaat met 
persoonsgegevens. Voor het Bachkoor Brabant gaat het om de gegevens van de zangers, oud-zangers, 
de musici met wie we samenwerken, maar ook over uw gegevens als nieuwsbrieflezer. In onze 
privacyverklaring kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan en wat uw rechten zijn. De 
privacyverklaring van het Bachkoor Brabant vindt u hier: 
https://www.bachkoorbrabant.nl/Bestanden_wissel/Privacyverklaring_Stichting_Bachkoor_Brabant.p
df. 
 

Annemieke Lagerberg, functionaris gegevensbescherming 

https://www.bachkoorbrabant.nl/Bestanden_wissel/Privacyverklaring_Stichting_Bachkoor_Brabant.pdf
https://www.bachkoorbrabant.nl/Bestanden_wissel/Privacyverklaring_Stichting_Bachkoor_Brabant.pdf
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Uitvoering Maria Vespers 6 oktober 2018 
 
Ruim vierhonderd jaar geleden schreef Claudio Monteverdi (1567-1643) zijn beroemd geworden Maria 
Vespers (Vespro della Beata Vergine), een onbetwist hoogtepunt in de westerse sacrale muziek. Hij 
droeg het werk op aan Paus Paulus V en reisde er mee naar Rome om te solliciteren naar een muzikale 
functie aan het pauselijk hof in Rome. Die opzet lukte echter niet. Gelukkig werd hij in 1613 met 
algemene stemmen gekozen tot kapelmeester van de San Marco Basiliek in Venetië, een functie die hij 
tot aan zijn dood, veertig jaar later, zou bekleden. 
 

 
 
In deze grootse vespermuziek valt te horen dat Monteverdi een componist was die een muzikale brug 
sloeg tussen de oude renaissance-stijl (‘prima prattica’) en de vernieuwende vroegbarokke technieken 
(‘seconda prattica’), die heel sterk op de verstaanbaarheid van de tekst was gericht. In deze afwisseling 
van stijlen vormen de gregoriaanse gezangen een bindend element. De Maria Vespers bracht een 
definitieve omslag teweeg in het muzikale denken in de zeventiende eeuw. In het repertoire van het 
Bachkoor Brabant vormt dit fameuze werk van een van de belangrijkste grondleggers van de 
barokmuziek dan ook het beginpunt van een avontuurlijke reis door het barokke tijdperk, die eindigt 
met Bachs Hohe Messe. 
 
Het concert vindt plaats op zaterdag 6 oktober 2018 in de prachtige Sint-Willibrorduskerk in Breda-
Teteringen, een rijksmonument uit 1927, waarin elementen uit de Byzantijnse en Romaanse stijl en de 
Amsterdamse School zijn gecombineerd. Het in 1986 opgerichte Bachkoor Brabant werkt voor deze 
uitvoering samen met het professionele Barokorkest Florilegium Musicum, waarin prachtige 
historische instrumenten als barokviool, gamba, violone, theorbe, orgelpositief, dulciaan, cornetto en 
baroktrombones voor verrassende klankkleuren zullen zorgen. Het internationaal samengestelde 
solistenteam, bestaande uit de vocalisten Enide Lebrocquy, Kerlijne Van Nevel, Lior Leibovici, Adriaan 
De Koster, Michiel Meijer en Erik Van Nevel, zal de veelal virtuoze soli en het gregoriaans verzorgen. 
Het geheel staat onder leiding van dirigent & musicoloog Geert van den Dungen. 
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Ton Homburg van Opera Graphic Design heeft weer een prachtige poster gemaakt voor deze 
uitvoering. Kaarten voor dit concert zijn vanaf woensdag 22 augustus verkrijgbaar bij onze vast 
voorverkooppunten en bij de deelnemers aan dit project. 
 

 
 

 
 
 

Weihnachts-Oratorium (21 december 2018) 
Reserveert u ook vast de datum voor het Weihnachts-Oratorium in uw agenda? 

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. 

https://www.bachkoorbrabant.nl/contact_en_kaarten

