
	  

	  
Heusden,	  februari	  2014.	  
	  
Geachte	  Vrienden,	  
	  
In	  deze	  eerste	  nieuwsbrief	  van	  het	  nieuwe	  jaar	  kijken	  we	  terug	  naar	  de	  Vriendenbijeenkomst	  
van	  afgelopen	  november,	  praten	  u	  bij	  over	  de	  komende	  Matthäus	  Passion	  uitvoeringen,	  een	  
lezing	  over	  de	  Matthäus	  Passion	  en	  een	  mogelijk	  Kerstconcert	  in	  december	  van	  dit	  jaar.	  
	  
Vriendenbijeenkomst	  November	  2013.	  
	  
Deze	  bijeenkomst	  was	  wederom	  een	  muzikale	  verrassing.	  
Rob	  Nederlof	  op	  clavecimbel	  en	  Lex	  Bergink	  op	  hobo	  en	  hobo	  d’amore	  trakteerden	  ons	  op	  een	  
portret	  van	  Johann	  Sebastiaan	  Bach	  en	  zijn	  vier	  bekendste	  zonen.	  De	  invloed	  van	  vader	  Bach,	  
de	  overeenkomsten	  maar	  ook	  belangrijke	  verschillen	  werden	  aan	  de	  hand	  van	  prachtige	  
muziek	  geïllustreerd.	  Het	  programma	  werd	  door	  Lex	  Bergink	  mondeling	  toegelicht	  

	  
	  Na	  afloop	  werd	  nagepraat	  onder	  het	  genot	  van	  een	  drankje	  en	  een	  hapje.	  
We	  kijken	  terug	  op	  een	  geslaagde	  middag	  die	  dit	  najaar	  een	  vervolg	  zal	  krijgen	  met	  andere	  musici.	  
Informatie	  hierover	  verschijnt	  in	  de	  volgende	  nieuwsbrief.	  
	  
Matthäus	  Passion	  2014.	  
	  
De	  voorbereidingen	  zijn	  weer	  in	  volle	  gang	  voor	  de	  uitvoeringen	  op	  donderdag	  17	  en	  vrijdag	  18	  april.	  
De	  kaartverkoop	  op	  www.heusdenvestingklassiek.nl	  is	  gestart.	  Ook	  zijn	  we	  druk	  bezig	  met	  
het	  vinden	  van	  voldoende	  sponsors	  om	  onze	  begroting	  rond	  te	  krijgen.	  
Voor	  de	  volledigheid	  nog	  een	  keer	  de	  cast	  waarmee	  we	  ook	  dit	  jaar	  weer	  zeer	  tevreden	  zijn.	  
Stephan	  Adriaens	  Evangelist,	  Hubert	  Claessens	  Christus,	  Heleen	  Koele	  sopraan,	  	  
Wilke	  te	  Brummelstroete	  alt,	  Pascal	  Pittie	  tenor,	  Mattijs	  van	  de	  Woerd	  bariton.	  
Ralph	  Rousseau	  Meulenbroeks	  op	  viola	  da	  gamba,	  Maasstedelijke	  Jongens-‐en	  Meisjeskoor,	  
Vocaal	  Ensemble	  Markant,	  Concerto	  Brabant,	  Dirigent	  Bernhard	  Touwen.	  
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Lezing	  Matthäus	  Passion.	  
	  
Op	  zaterdag	  12	  april	  organiseren	  wij	  een	  lezing	  door	  Olga	  Franssen.	  (	  www.olgafranssen.nl	  )	  
Zij	  is	  o.a.	  bekend	  van	  uitzendingen	  voor	  de	  NTR	  Academie	  over	  “schoonheid	  en	  muziek”	  en	  is	  
ook	  medeoprichter	  van	  het	  Amsterdams	  Gitaartrio.	  Naast	  arrangeur	  is	  zij	  ook	  werkzaam	  als	  opnameleider	  	  
bij	  cd-‐opnamen.	  Haar	  lezingen	  omvatten	  vele	  componisten	  zoals	  Bach,	  Beethoven,	  Mozart,	  Mahler	  e.v.a.	  
De	  lezing	  wordt	  gehouden	  in	  het	  Pakhuys	  van	  Heusden,	  Waterpoort	  24,	  Heusden-‐Vesting.	  
De	  aanvang	  is	  om	  15.00	  uur.	  Vrienden	  van	  Heusden-‐Vesting	  Klassiek	  hebben	  samen	  met	  1	  introducé	  
gratis	  toegang.	  De	  reguliere	  toegangsprijs	  is	  €	  5,00.	  
Wilt	  u	  ons	  laten	  weten	  via	  vrienden@heusdenvestingklassiek.nl	  	  of	  u	  hierbij	  aanwezig	  zult	  zijn?	  
	  
	  
Kerstconcert	  2014.	  
	  
Wij	  hebben	  een	  optie	  genomen	  op	  een	  uitvoering	  van	  het	  Weihnachtsoratorium	  op	  	  
zaterdag	  13	  december.	  Een	  mooie	  solistencast	  staat	  klaar.	  
Ilse	  Ehrens	  sopraan,	  Mirjam	  Schreur	  alt,	  Peter	  Gijsbertsen	  tenor,	  Marc	  Pantus	  bas.	  
Een	  definitieve	  beslissing	  over	  het	  doorgaan	  van	  dit	  concert	  nemen	  wij	  direct	  na	  
De	  Matthäus	  Passsion.	  	  
In	  het	  huidige	  economische	  klimaat	  staan	  sponsorinkomsten	  en	  subsidies	  onder	  druk.	  
Het	  aantal	  sponsors	  en	  het	  exploitatieresultaat	  van	  de	  Matthäus	  Passion	  zijn	  helaas	  
doorslaggevend	  voor	  het	  doorgaan.	  
	  
Vriendenbijdrage	  2014.	  
	  
De	  rekening	  voor	  uw	  Vriendenbijdrage	  2014	  wordt	  in	  de	  loop	  van	  deze	  maand	  verstuurd	  per	  
e-‐mail.	  Wij	  zijn	  erkentelijk	  voor	  uw	  steun	  die	  het	  ons	  mogelijk	  blijft	  maken	  om	  onze	  
concerten	  te	  organiseren.	  
Uitbreiding	  van	  ons	  Vriendenbestand	  is	  ook	  een	  wens.	  Mocht	  u	  iemand	  weten	  die	  hiervoor	  
belangstelling	  heeft	  stuur	  dan	  deze	  Vriendenbrief	  door.	  
	  
	  
Wij	  hopen	  u	  straks	  weer	  te	  mogen	  begroeten	  op	  één	  van	  onze	  concerten	  en	  bij	  de	  lezing	  
op	  12	  april	  a.s.	  
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