
	  

Heusden,	  februari	  2013.	  
	  
Geachte	  Vrienden,	  
	  
Hier	  is	  de	  eerste	  Vriendenbrief	  van	  2013	  met	  daarin	  informatie	  over	  de	  komende	  Matthäus	  Passion	  
uitvoeringen,	  een	  tweetal	  uitnodigingen	  en	  wat	  voorinformatie	  over	  een	  uitvoering	  van	  	  
de	  Messiah	  van	  G.F.	  Handel	  in	  december.	  
	  
Matthäus	  Passion	  2013.	  
Op	  donderdag	  28	  en	  vrijdag	  29	  maart	  is	  Heusden-‐Vesting	  weer	  het	  toneel	  van	  2	  uitvoeringen.	  
De	  kaartverkoop	  via	  internet	  is	  inmiddels	  weer	  van	  start	  gegaan	  en	  het	  lijkt	  op	  dit	  moment	  raadzaam	  
om,	  indien	  u	  van	  plan	  bent	  op	  vrijdag	  te	  komen,	  snel	  uw	  kaarten	  te	  bestellen.	  
Uitvoerenden	  dit	  jaar	  zijn:	  Vocaal	  Ensemble	  Markant,	  Concerto	  Brabant	  en	  het	  Maasstedelijk	  
Jongens-‐en	  Meisjeskoor.	  	  Solisten	  zijn:	  Jan	  van	  Elsacker	  Evangelist,	  Martijn	  Sanders	  Christus,	  
Johanni	  van	  Oostrum	  Sopraan,	  Carina	  Vinke	  Alt,	  Peter	  Gijsbertsen	  Tenor	  en	  Marc	  Pantus	  Bariton.	  
Het	  geheel	  staat	  onder	  leiding	  van	  Bernhard	  Touwen.	  
De	  Tenor	  Peter	  Gijsbertsen	  was	  in	  2012	  prijswinaar	  van	  het	  International	  Vocalisten	  Concours(IVC).	  
Meer	  informatie	  over	  dit	  aankomende	  talent	  vindt	  op	  www.petergijsbertsen.nl	  
	  
Uitnodigingen	  –	  exclusief	  voor	  onze	  Vrienden	  
Op	  vrijdag	  29	  maart	  bent	  u	  na	  afloop	  van	  het	  concert	  van	  harte	  welkom	  in	  de	  “Open	  Hof”,	  
Breestraat	  10	  in	  Heusden.	  	  Onder	  het	  genot	  van	  een	  drankje	  en	  een	  hapje	  kunt	  u	  daar	  wat	  napraten	  en	  
de	  uitvoerenden	  ontmoeten.	  U	  kunt	  ook	  gebruik	  maken	  van	  de	  ingang	  aan	  de	  achterzijde.	  
Komend	  vanaf	  het	  kerkpad	  naar	  rechts	  en	  na	  20	  meter	  ziet	  u	  vanzelf	  de	  ingang.	  
Verder	  nodigen	  wij	  u	  uit	  om	  de	  generale	  repetitie	  bij	  te	  wonen.	  	  Deze	  vindt	  plaats	  in	  Laren(NH)	  in	  de	  
Sint	  Jansbasiliek	  aan	  de	  Brink	  op	  vrijdag	  22	  maart	  om	  19.00	  uur.	  	  Waarom	  in	  Laren	  zult	  u	  zeggen.	  Onze	  Stichting	  werkt	  
al	  sinds	  een	  aantal	  jaren	  nauw	  samen	  met	  de	  Stichting	  Laren	  Klassiek.	  Wij	  hebben	  hen	  geholpen	  met	  het	  opzetten	  van	  
een	  Matthäus	  Passion	  traditie	  en	  kopen	  nu	  gezamenlijk	  concerten	  in	  om	  de	  kosten	  te	  drukken.	  
Op	  zondag	  24	  maart	  staat	  dezelfde	  Heusdense	  cast	  in	  Laren	  en	  vandaar	  dat	  de	  generale	  repetitie	  daar	  	  
plaats	  vindt.	  	  
Het	  is	  wellicht	  een	  idee	  om	  dit	  te	  combineren	  met	  een	  bezoek	  aan	  het	  Singer	  Museum	  in	  Laren.	  
Van	  24	  januari	  t/m	  20	  mei	  is	  daar	  de	  tentoonstelling	  “Cobra	  tot	  Dumas”.	  Er	  is	  werk	  te	  zien	  van	  
Karel	  Appel,	  Armando,	  Constant,	  Jan	  Dibbets,	  Lucebert	  en	  vele	  anderen.	  	  www.singerlaren.nl	  
Mocht	  u	  besluiten	  de	  generale	  te	  willen	  bijwonen	  graag	  even	  een	  berichtje	  naar	  
vrienden@heusdenvestingklassiek.nl	  
	  
Kerst	  2013.	  
Er	  is	  een	  voorlopige	  planning	  om	  op	  zaterdag	  14	  december	  de	  Messiah	  van	  Handel	  uit	  te	  voeren.	  
Veel	  is	  afhankelijk	  van	  het	  financiële	  resultaat	  van	  de	  Matthäus	  Passion	  uitvoeringen	  en	  
uiteraard	  sponsoring.	  Voorlopig	  hebben	  we	  volgende	  solisten	  vastgelegd.	  
Amaryllis	  Dieltiens	  Sopraan	  Dave	  ten	  Kate	  Countertenor,	  	  Leon	  van	  Liere	  Tenor	  	  
Mattijs	  vd	  Woerd	  Bariton.	  
	  
Tenslotte	  wijzen	  wij	  u	  nog	  even	  op	  onze	  vernieuwde	  website	  mocht	  u	  nog	  geen	  kijkje	  hebben	  genomen.	  
	  
We	  hopen	  u	  op	  een	  van	  onze	  komende	  Matthäus	  Passion	  te	  mogen	  verwelkomen.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  


