
	  

Heusden,	  februari	  2015.	  
	  
Geachte	  Vrienden,	  

	  
In	  deze	  nieuwsbrief	  geven	  wij	  u	  graag	  wat	  extra	  informatie	  over	  de	  komende	  Matthäus	  Passion	  
uitvoeringen,	  een	  lezing	  in	  het	  Gouverneurshuis	  en	  verdere	  activiteiten	  in	  2015.	  
	  
Matthäus	  Passion.	  
	  
Op	  donderdag	  2	  en	  vrijdag	  3	  april	  is	  het	  weer	  zover.	  De	  14e	  editie	  van	  de	  Matthäus	  Passion.	  
In	  2002	  begonnen	  als	  een	  voorzichtig	  experiment	  om	  te	  kijken	  of	  hiervoor	  een	  draagvlak	  was	  in	  
de	  regio	  en	  intussen	  uitgegroeid	  tot	  een	  evenement	  met	  landelijke	  uitstraling	  wat	  niet	  meer	  
weg	  te	  denken	  is	  uit	  Heusden	  Vesting.	  	  
Deze	  14e	  editie	  heeft	  voor	  het	  eerst	  een	  bijzondere	  internationale	  solistencast.	  
Deze	  is	  tot	  stand	  gekomen	  in	  nauwe	  samenwerking	  met	  het	  IVC,	  het	  Internationaal	  Vocalisten	  
Concours.	  De	  sopraan	  Marcelina	  Beucher(Polen)	  was	  laureate	  bij	  het	  laatste	  concours.	  
De	  Canadese	  tenor	  Andrew	  Haji	  won	  tijdens	  het	  laatste	  concours	  de	  Grote	  Prijs	  van	  	  
’s-‐Hertogenbosch,	  de	  Junior	  juryprijs	  en	  de	  Persprijs.	  Bariton	  Hansung	  Yoo	  uit	  Zuid	  Korea	  won	  
5	  verschillende	  prijzen	  tijdens	  het	  concours	  van	  2008.	  
Verder	  komt	  u	  bekende	  namen	  tegen	  zoals	  Jan	  van	  Elsacker	  als	  Evangelist,	  afgelopen	  zondag	  
nog	  te	  zien	  bij	  Podium	  Witteman,	  ,	  Carina	  Vinke	  Alt	  en	  Martijn	  Sanders	  als	  Christus.	  
	  
Lezing	  Matthäus	  Passion.	  
	  
In	  het	  Gouverneurshuis	  in	  de	  Vesting,	  waar	  wij	  vorig	  jaar	  November	  onze	  Vriendenbijeenkomst	  
met	  Ralph	  Rousseau	  Meulenbroeks	  hadden,	  is	  op	  zondagmiddag	  29	  maart	  een	  lezing	  door	  Olga	  
Franssen,	  eerder	  te	  gast	  bij	  een	  van	  onze	  Vriendenbijeenkomsten,	  onder	  het	  motto	  
‘’beluister	  de	  Matthäus	  passie	  zoals	  Bach	  het	  heeft	  bedoeld’’.	  Dit	  wordt	  niet	  door	  onze	  Stichting	  
georganiseerd	  maar	  wilden	  dit	  toch	  graag	  met	  u	  delen.	  De	  lezing	  begint	  om	  14.00	  uur	  en	  duurt	  
90	  minuten.	  De	  kosten	  bedragen	  €	  15,00	  inclusief	  een	  consumptie	  naar	  keuze.	  
Het	  museumcafé	  is	  open	  vanaf	  13.00	  uur.	  Kaarten	  zijn	  uitsluitend	  te	  bestellen	  via	  email:	  
kaarten@gouverneurshuis.nl	  
	  
Verder	  in	  2015.	  
	  
Voor	  het	  Kerstconcert	  programmeren	  wij	  dit	  jaar	  weer	  de	  Messiah	  van	  G.F.	  Händel.	  
Dit	  zal	  zijn	  op	  zaterdag	  12	  december.	  Aan	  het	  contracteren	  van	  de	  solistencast	  wordt	  op	  dit	  
moment	  nog	  gewerkt.	  
	  
In	  November	  plannen	  wij	  weer	  een	  Vriendenbijeenkomst.	  Over	  de	  precieze	  datum	  en	  de	  
inhoud	  informeren	  wij	  u	  zo	  spoedig	  mogelijk.	  
	  
Wij	  hopen	  u	  weer	  te	  mogen	  begroeten	  op	  2	  of	  3	  april	  a.s.	  
	  


