
 

Heusden, 29 september 2019. 
 
Geachte Vrienden, 
 
Vriendenbijeenkomst. 
Op zaterdag 7 december a.s. organiseren wij weer een bijeenkomst voor onze Vrienden en Sponsors. 
Een informeel samenzijn op een historische locatie in Heusden Vesting n.l. het Gouverneurshuis. 
Dirigent Bernhard Touwen zal een toelichting geven op het komende concert.  
Soliste Carina Vinke, begeleid door Bernhard Touwen zal enkele Aria’s uit het Weihnachtsoratorium en Dixit 
Dominus vertolken en wat dieper ingaan op het zingen van Barokmuziek. 
De ontvangst is vanaf 15.00 uur met een kopje koffie of thee. De start van het programma is om 15.30 uur.  
We sluiten het programma rond 17.00 uur af met een drankje en een hapje. 
Het Gouverneurshuis is gelegen aan de Putterstraat 14, pal achter de Catharijnekerk. 
U bent van harte welkom met 1 introducé op deze bijeenkomst.   
Graag horen wij van u voor 25 november of u erbij zult zijn en verzoeken u dan ook om dit per 
E-mail (info@heusdenvestingklassiek.nl ) aan ons te bevestigen met opgave van het aantal personen. 
 
Kerstconcert 2019. 
Op zaterdag 21 december wordt het Weihnachtsoratorium (Cantates 1, 2, 3en 6) van J.S. Bach alsmede het  
Dixit Dominus van Antonio Vivaldi uitgevoerd.  
Het tweede Dixit Dominus RV 594 is van de drie versies die Vivaldi schreef met voorsprong de meest 
enerverende. Niet alleen door de opzwepende dubbelkorigheid, een kolfje naar de hand van het koor 
Markant en Concerto Brabant, maar ook door dat opmerkelijke laatste deel dat een combinatie is van een 
chaconne en een fuga en waarin Vivaldi laat horen dat hij niet onderdoet voor de hiernavolgende Bach.  
Een saillant detail voor de goede luisteraars: het chaconne-thema is hetzelfde thema dat Bach in 
zijn Goldbergvariaties gebruikte. 
De uitvoerenden zijn: Vocaal Ensemble Markant, Concerto Brabant met als solisten: 
Heleen Koele Sopraan, Carina Vinke Alt, Marcel Reijans Tenor en Martijn Sanders Bas-Bariton. 
Muzikale leiding Bernhard Touwen Dirigent. 
Aanvang 19.30uur (deur open 19.00 uur). Locatie: Catharijnekerk. 
De kaartverkoop via de website www.heusdenvestingklassiek.nl is inmiddels gestart. 
De generale repetitie is op vrijdag 20 december van 19.30 tot 22.00 uur in de Catharijnekerk.  
U bent van harte welkom om deze repetitie geheel of gedeeltelijk bij te wonen. 
Wij hopen u op 21december te mogen begroeten. 
 
Matthäus Passion 2020. 
De solistencast voor 2020 is inmiddels bekend. 
Naast wat “oude” bekenden zijn er twee Duitse zangers aangetrokken voor de rol van Evangelist en  
Christus. De volledige cast is als volgt: 
Marcus Ullmann – Evangelist –www.marcus-ullmann.de, Hans Christian Hinz – Christus – www.hanshinz.org 
Heleen Koele – Sopraan, Francine Vis – Mezzosopraan Yury Rostotsky – Tenor, Martijn Sanders – Bariton. 
En op Viola da Gamba onze vaste waarde Ralph Rousseau 
 
De verwachting is dat de kaartverkoop na de Kerstdagen van start zal gaan. 
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