Januari 2019.
Geachte Vrienden
Wij kijken tevreden terug op een prachtige uitvoering van de Messiah van G.F.
Händel, twee weken eerder voorafgegaan door een goed bezochte
Vriendenbijeenkomst in het sfeervolle Gouverneurshuis waar Bernhard Touwen en
de countertenor Oscar Verhaar ons meenamen in de wereld van Händel.
Matthäus Passion.
De uitvoeringen zijn dit jaar gepland voor donderdag 18 en vrijdag 19 april.
De solistencast is weer veelbelovend met een aantal “oude” bekenden zoals
Jan van Elsacker, Evangelist, (vanaf de kansel), Huub Claessens, Christus en Marcelina
Beucher, Sopraan. Nieuw zijn een aantal laureaten van het Internationaal Vocalisten
Concours(IVC) 2018 t.w. Claire Barnett-Jones(Groot Britannië), Mezzosopraan, zij won
de Wagnerprijs en de Junior Juryprijs. Yury Rostotsky(Rusland), Tenor en Stefan
Astakhov(Duitsland) Bariton, hij won de Prijs voor jong talent van de Provincie Noord
Brabant. Verder is Ralph Rousseau op Viola da Gamba weer vastgelegd.
Vocaal Ensemble Markant en het Maasstedelijk jongens-en meisjeskoor zijn weer de
vaste waarden met het geheel onder leiding van Bernhard Touwen.
De kaartverkoop via internet is in de eerste week van Januari gestart en loopt meer dan
voorspoedig. Wees er dus snel bij.
Bij de uitvoeringen van vorig jaar hebben wij geëxperimenteerd met een vaste camera
van de kerk om de Evangelist, op de kansel staand, beter in beeld te brengen. Dit bleek
niet helemaal naar wens te werken. Er was een storende vertraging tussen beeld en
geluid. Wij proberen dit nu op te lossen met een 2e camera van onze partner JNV. Wij
testen dit uit op donderdagmiddag tijdens de aria repetitie.
Als Vriend bent u weer van harte welkom in de Open Hof bij de nazit op Goede Vrijdag.
Onder het genot van een drankje en een hapje is er gelegenheid tot napraten en een
“meet en greet” met de uitvoerenden.
Kerstconcert.
De datum van het Kerstconcert, 14 december, hebben wij moeten verzetten naar
zaterdag 21 december. De oorspronkelijk datum bleek samen te vallen met het
Candlelight Shopping event in de Vesting. Dit evenement is intussen, ook landelijk, zo
populair geworden dat er afgelopen december een verkeersinfarct ontstond met volle
parkeerplaatsen, tot ver buiten de vesting. Het leek ons niet verstandig om onze gasten
hieraan bloot te stellen. Deze nieuwe datum brengt de nodige organisatorische
rompslomp met zich mee. Solisten en orkestleden die al waren geboekt moeten nu
opnieuw benaderd worden in de hoop dat zij op 21 december beschikbaar zijn.
Voorlopig waren vastgelegd Amaryllis Dieltiens Sopraan, Carina Vinke Alt, Peter
Gijsbertsen Tenor en Martijn Sanders Bas.
Over eventuele wijzigingen houden wij u op de hoogte.
Wij hopen u straks weer bij de Matthäus Passion te mogen begroeten.

