Weihnachts-Oratorium II

Cantate BWV 248/II

Rezitativ T

Recitatief tenor

Und es waren Hirten in derselben Gegend auf
dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts
ihre Herde. Und siehe, des Herren Engel trat zu
ihnen, und die Klarheit des Herren leuchtet um
sie, und sie furchten sich sehr.

En er waren herders in diezelfde landstreek, in
het veld bij de kudden; zij hoedden des nachts
hun kudde. En zie, des Heren engel kwam tot
hen, en de klaarheid des Heren schitterde
rondom hen, en zij vreesden zeer.

Choral Chor

Koraal koor

Brich an, o schönes Morgenlicht,
Und laß den Himmel tagen!
Du Hirtenvolk, erschrecke nicht,
Weil dir die Engel sagen,
Daß dieses schwache Knäbelein
Soll unser Trost und Freude sein,
Dazu den Satan zwingen
Und letztlich Friede bringen!

Breek aan, gij schone dageraad,
en laat de hemel stralen.
Schrikt, herders, van geen enkel kwaad,
want hoort de engelen verhalen:
dit kwetsbaar knaapje maakt ons tot
geruste mensen, blij om God.
Hij komt ook Satan knechten,
de eeuw’ge krijg beslechten.

Rezitativ T S

Recitatief tenor en sopraan

Evangelist: Und der Engel sprach zu ihnen:
Engel: Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige
euch große Freude, die allem Volke widerfahren
wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren,
welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt David.

Evangelist: En de engel sprak tot hen:
Engel: Vreest niet zo zeer! Zie, ik verkondig u
grote vreugde, die heel den volke wedervaren
zal. Want u is heden de Heiland geboren,
welke is Christus, de Heer, in de stad Davids.

Rezitativ B

Recitatief bas

Was Gott dem Abraham verheißen,
Das läßt er nun dem Hirtenchor
Erfüllt erweisen.
Ein Hirt hat alles das zuvor
Von Gott erfahren müssen.
Und nun muß auch ein Hirt die Tat,
Was er damals versprochen hat,
Zuerst erfüllet wissen.

zijn nu ook herders ingewijd
als eersten in dit grootse feit:
beloofd – en thans gekomen!

Arie T

Aria tenor

Frohe Hirten, eilt, ach eilet,
Eh ihr euch zu lang verweilet,
Eilt, das holde Kind zu sehn!
Geht, die Freude heißt zu schön,
Sucht die Anmut zu gewinnen,
Geht und labet Herz und Sinnen!

Herders, haast u op uw wegen.
Draalt niet meer; wat houdt u tegen?
Spoedt u naar dat lief ’lijk kind.
Rept u derwaarts, blij gezind.
Smaakt de vreugde van ’t aanschouwen!
Sterkt uw harten in vertrouwen.

laat God nu herders – welk een eer! –
als feiten horen.
Gelijk die herdersvorst weleer

Dit programma is mede
mogelijk gemaakt door:

Meindersma-Sybenga Stichting

Voorwoord
Met enige trots presenteren we deze keer een concert van het Luthers Bach Ensemble onder leiding van
Peter Dijkstra, alom gewaardeerd als een van de beste dirigenten van Nederland. In dit boekje vindt u
verderop uiteraard een beschrijving van zijn bijzondere kwaliteiten; dat hoef ik hier dus niet te doen.
Wel wil ik benadrukken dat zijn komst, na eerdere gastdirecties van Ton Koopman en Jos van Veldhoven,
laat zien dat oude muziek in Nederland zich graag verbindt met het Luthers Bach Ensemble.
Het besluit om Alexander’s Feast van Handel uit te voeren is gebaseerd op de voorkeur van Peter
Dijkstra zelf. Hij verwoordt die wens als volgt: ‘Alexander’s Feast is een relatief onbekend oratorium
van Handel, dat regelmatiger uitvoering verdient. De muziek is van een ongekende schoonheid en
kracht, en toont eens te meer aan dat Handel zoveel meer is dan de componist van de Messiah,
Music for the Royal Fireworks of Ombra mai fu. Het is een echte Ode aan de Muziek, en in de vertelling
wordt de muziek grote krachten toegeschreven, die zelfs de emoties van machtige koningen kunnen
beïnvloeden. Dit is een kolfje naar de hand van Handel: hij schrijft uiterst kleurrijke en dramatische
muziek en laat geen middel onbenut om Drydens tekst vorm te geven. Ik verheug me enorm op de
repetities en uitvoeringen en ik ben heel blij dat we zeer goede solisten konden engageren.’
We gaan er van uit dat de combinatie van Handel, Dijkstra en LBE zal leiden tot een serie prachtige
concerten, waarvan hopelijk alle bezoekers zullen genieten.
De concerten van het Luthers Bach Ensemble zijn ondenkbaar zonder de ondersteuning van
vrijwilligers, subsidiegevers, sponsors en donateurs. Indien u bereid bent ons te steunen als
donateur/vriend, dan verwijs ik u naar de informatie daarover achterin dit programmaboekje. Daar
vindt u een overzicht van andere uitvoeringen en activiteiten van het LBE, maar u kunt ook terecht
op onze website: www.luthersbachensemble.nl. Graag zien we u terug bij een volgend concert.
Ton Kee
Voorzitter Luthers Bach Ensemble

3

Toelichting
Gewijd aan Harmonie en Liefde
Vanaf de première in 1736 heeft Handel Alexander’s Feast in het totaal 25 keer uitgevoerd in een
periode van 25 jaar. Het was toen een geliefd stuk, maar is zoals de meeste van zijn oratoria –
uitgezonderd Messiah - zo ongeveer vergeten. In 1736 voerde Handel overigens nog Engelse
oratoria uit naast zijn Italiaanse opera’s, vanaf 1741schreef en produceerde hij uitsluitend nog
oratoria.
Alexander’s Feast was de eerste door hem gezette tekst van de in 1700 overleden dichter John
Dryden, waaraan zijn librettist Hamilton Newburgh nog wat toevoegde. Het is, zo blijkt pas aan het
einde, een ode op de heilige Caecilia, maar het begint met een schildering van Alexander de Grote
op een - ongetwijfeld rijk begoten – banket ter viering van de verovering van het Perzische Rijk. Bij
dat banket grijpt Timotheus, de bard ofwel wel singer-songwriter van dienst, zijn lier en gaat hij
zingen. Eerst over Jupiter en Bacchus en daarna op een klaaglijker toon over de op het slagveld
gestorven Perzische koning Darius. Vervolgens sust hij Alexanders inmiddels opgewekte en
wisselende emoties in de Lydische modus – een toonladder die er bij de filosoof Plato al slecht van
af kwam omdat die alleen geschikt was voor sentimentele (drank)liederen en dus niet aan de jeugd
geleerd moest worden. In het tweede deel kiest Timotheus een andere toon en roept hij op tot
wraak voor de gestorven Grieken, waarna de feestvierders Persepolis in brand steken. Dan volgt de
moraal: in die tijden wekte muziek lagere gevoelens op, maar sinds de komst van de heilige
Caecilia beroert zij ook de verheven sentimenten.
Het is niet vreemd dat het werk in zijn 25 jarige opvoeringsgeschiedenis meermalen wijzigingen
heeft ondergaan – dat is bij Handels grote vocale werken vaker zo, ook bij Messiah. Dat betreft niet
alleen aria’s of koren: in de eerste versie was er voordat de bard ging zingen bijvoorbeeld een
harpconcert ingelast dat een aantal jaren later alweer werd geschrapt werd. Zo zijn in de loop der
tijd er meer instrumentale stukken in terechtgekomen en verdwenen, zoals concerti grossi en
orgelconcerten waarin Handel zelf soleerde. Ook werden er wel andere vocale werken tussen de
twee delen van het oratorium uitgevoerd, dat allemaal omdat het niet avondvullend was.
De eerste grote verandering kwam in 1742, kort voordat in Dublin Messiah in première zou gaan.
Alexander’s Feast had aanvankelijk genoeg aan een sopraan, een tenor en een bas, in Dublin komt
er een alt bij: Susannah Cibber. Voor haar werden delen van de andere partijen omgeschreven en ze
kreeg ook een nieuwe aria waarvan vrijwel niets is overgeleverd. Cibber was bekend om haar
dramatische zeggingskracht en soleerde ook in Messiah: op haar kunnen is He was despised
toegesneden. In Dublin kreeg Alexander’s Feast er een (kort) derde deel bij, maar dat vervalt weer
in de nu uitgevoerde versie van 1751 w. De voor Dublin omgeschreven altpartijen zijn daarin
gebleven, evenals het duet voor sopraan en alt. Het al gesneuvelde harpconcert keert niet terug en
er zijn ook geen andere instrumentale inlassen: voor de avondvullendheid wordt dan The Choice of
Hercules tussen beide delen geplaatst. Voor het slot wordt voor een klein stukje nieuw gecomponeerd en de voor de verheven sentimenten moeten we bij de laatste regels van het slotkoor zijn:
“And may this ev’ning ever prove//Sacred to Harmony and Love.”
Paul Herruer
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Balthasar Denner, Portret Georg Friedrich Händel
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Teksten & vertalingen
Georg Frideric Handel

ALEXANDER'S FEAST
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5. Accompagnato

5.Accompagnato
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With ravish'd ears
Verrukt hoort zo
The
monarch hears,
De vorst het aan,
Marlite
Marlite
Halbertsma
Halbertsma
Assumes the God,
Neemt goddelijke status aan,
Affects to nod,
Hij neigt, en ‘t lijkt
And seems to shake the spheres.
Of hij het gans heelal bestuurt.
8. Recitative

8. Recitatief

Tenor
The praise of Bacchus, then, the sweet
musician sung;
Of Bacchus, ever fair, and ever young:
The jolly God in triumph comes;
Sound the trumpets, beat the drums:
Flush'd with a purple grace,
He shows his honest face;
Now give the hautboys breath; he comes,
he comes!

Tenor
Toen zong de heerlijke muzikant de lof van
Bacchus;
Van Bacchus, altijd jong en altijd schoon;
Hoort aan: de feestgod in triomf.
Blaast de hoorns en slaat de trommel,
Blakend met vorstelijke gloed,
Toont hij zijn open, schoon gelaat;
Juicht slanke hobo’s: hij komt, hij komt!

9. Air and Chorus

9. Aria en koor

Bass
Bacchus, ever fair and young,
Drinking joys did first ordain;
Bacchus' blessings are a treasure,
Drinking is the soldier's pleasure:
Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain.

Bas
Bacchus, eeuwig jong en eeuwig schoon:
Hij stelde het feestelijk drinken in;
Bacchus' gunsten zijn als schatten,
Drinken is des krijgers lust:
Rijk de schatten,
Liefelijk de lust,
Liefelijk de lust na zware lasten.
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Chorus
Bacchus' blessings are a treasure,
Drinking is the soldier's pleasure:
Rich the treasure,
Sweet the pleasure,
Sweet is pleasure after pain.

Koor
Bacchus' gunsten zijn als schatten,
Drinken is des krijgers lust:
Rijk de schatten,
Liefelijk de lust,
Liefelijk de lust na zware last.

10. Recitative

10. Recitatief

Tenor
Sooth'd with the sound, the king grew vain;
Fought all his battles o'er again;
And thrice he routed all his foes, and thrice
he slew the slain!
The master saw the madness rise,
His glowing cheeks, his ardent eyes;
And while he Heav'n and earth defy'd,
Chang'd his hand, and check'd his pride.

Tenor
Hierdoor gevleid werd onze vorst zeer trots
Deed elke veldslag nog eens weer;
Driemaal verpletterde hij zijn vijand, en driemaal
Doodde hij zijn verslagenen!
De meester zag zijn waanzin groeien,
- Zag zijn rood gelaat, zijn vurig oog;
Hoe hij de hemel en de aarde tartte En veranderde van hand, beteugelde zijn trots.

11b. Accompagnato

11b. Accompagnato

Alto
He chose a mournful muse,
Soft pity to infuse.

Alt
Hij koos de muze van de weeklacht,
Vervulde hem met milder medelij.

12b. Air

12b. Aria

Alto
He sung Darius great and good,
By too severe a fate,
Fall'n from his high estate,
And welt'ring in his blood:
Deserted at his utmost need,
By those his former bounty fed,
On the bare earth expos'd he lies,
Without a friend to close his eyes.

Alt
En hij bezong Darius, groot en goed,
Door al te wreed een lot
Vervallen van zijn hoge staat,
Badend in zijn eigen bloed,
Verlaten in zijn grootste nood
Door allen die zijn gunst genoten;
Op kale grond ligt hij te kijk,
Geen vriend die hem de ogen sluit.

13b. Accompagnato

13b. Accompagnato

Alto
With downcast looks the joyless victor sate,

Alt
Met droeve ogen zat vreugdeloos de overwinnaar
daar,
En overdacht in zijn gemoed,
De wisselingen van het lot op aarde,
En slaakte nu en dan een zucht,
En tranen gingen vloeien.

Revolving in his alter'd soul,
The various turns of chance below,
And, now and then, a sigh he stole,
And tears began to flow.

8

14. Chorus

14. Koor

Behold Darius, great and good,
Fall'n, fall'n, fall'n, fall'n, welt'ring in his blood;
On the bare earth expos'd he lies,
Without a friend to close his eyes.

Aanschouw Darius, groot en goed,
Gevallen, gevallen, gevallen, en badend in zijn
eigen bloed;
Op kale grond ligt hij te kijk,
Geen vriend die hem de ogen sluit.

15b. Recitative

15b. Recitatief

Alto
The mighty master smil'd to see
That love was in the next degree;
'Twas but a kindred sound to move,
For pity melts the mind to love:

Alt
Toen zag de kunstige meester met vreugd:
‘De weg naar liefde is nog slechts een stap’.
De kracht van deze klank, aan de eerste zeer verwant,
Bewerkt eerst medelijden, dan de liefde in de ziel.

16b. Arioso

16b. Arioso

Alto
Softly sweet, in Lydian measures,
Soon he sooth'd his soul to pleasures.

Alt
Zacht en lieflijk, in Lydische verzen,
Verzachtte hij de ziel tot verdere genoegens.

17b. Air

17b. Aria

Tenor
War, he sung, is toil and trouble,
Honour but an empty bubble,
Never ending, still beginning,
Fighting still, and still destroying;
If the world be worth thy winning,
Think, oh think it worth enjoying,
Lovely Thais sits beside thee,
Take the good the Gods provide thee..
da capo

Tenor
Oorlog – zong hij - is slechts moeite en zorg,
Eer is slechts een lege huls,
Altijd durend, steeds beginnend,
Steeds maar strijden, steeds verderven,
Wilt u toch de wereld winnen,
Bedenk dan hoe haar te genieten:
De schone Thais zit hier naast u,
Aanvaardt het goede dat de godheid schenkt aan u.
da capo

18. Chorus

18 Koor

The many rend the skies, with loud applause;
So love was crown'd, but music won the cause.

Het juichen van de massa’s echoot rond;
De liefde verwierf eer, muziek won echter het pleit.

19. Air

19. Aria

Soprano
The Prince, unable to conceal his pain,
Gaz'd on the fair,
Who caus'd his care;
And sigh'd and look'd, sigh'd and look'd,
Sigh'd and look'd, and sigh'd again:
At length with love and wine at once oppress'd,
vorst
The vanquish'd victor sunk upon her breast.
The Prince. . . da capo

Sopraan
De vorst gaf zijn gevoelen vrije baan,
Hij zag zijn schone, zijn zeer schone,
Die al zijn zinnen raakt;
En zuchtte en zag, en zuchtte en zag,
Zuchtte en zag, en zuchtte weer:
En dan: met liefde en wijn vervuld vleide zich de
- De verslagen overwinnaar - aan haar borst.
da capo
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18 Chorus (repeat)

18. Koor (herhaling)

The many rend the skies, with loud applause;
So love was crown'd, but music won the cause.

Het juichen van de mensenmassa echoot rond;
De liefde verwierf eer, muziek won echter ‘t pleit.

PAUZE
Tweede deel
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20. Accompagnato and Chorus

20. Accompagnato en Koor

Tenor
Now strike the golden lyre again,
A louder yet — and yet a louder strain!
Break his bands of sleep asunder,
And rouse him, like a rattling peal of thunder.
Hark, hark! — the horrid sound
Has rais'd up his head,
As awak'd from the dead,
And amaz'd, he stares around.

Tenor
Ach, tokkel ons de gouden lier nog weer,
Met luide toon, en luider nog!
Bevrijdt hem uit de armen van de slaap,
Wek hem als met het rollen van de donder.
Hoort! Ziet! Na de geduchte donderslag
Heft hij zijn hoofd omhoog,
Alsof hij plots ontwaakte uit de dood,
Hij blikt verwonderd om zich heen.

Chorus
Break his bands of sleep asunder,
And rouse him, like a rattling peal of thunder.

Koor
Bevrijdt hem uit de armen van de slaap,
Wek hem als met het rollen van de donder.

21b. Air

21b. Aria

Alto
Revenge, revenge, Timotheus cries,
See the furies arise,
See the snakes that they rear,
How they hiss in their hair,
And the sparkles that flash from their eyes!
Behold a ghastly band,
Each a torch in his hand!
Those are Grecian ghosts, that in battle were slain,
And unbury'd, remain
Inglorious on the plain.
da capo

Alt
Wraak, wraak, zo roept de bard,
En zie: de furiën verschijnen,
En zie: de adderen die ze wekken,
Die sissen in hun oor,
Het wilde vuur dat uit hun ogen vonkt!
Aanschouw de akelige groep,
Met toortsen in de hand!
Het zijn de geesten van de Grieken, Gevallen in de
slag,
Nog niet begraven,
Vernederend nog liggend op het veld.
da capo

22. Accompagnato

22. Accompagnato

Tenor
Give the vengeance due
To the valiant crew:
Behold how they toss their torches on high,
How they point to the Persian abodes,
And glitt'ring temples of their hostile gods!

Tenor
Gepaste wraak verkrijgt
De dappere legermacht:
Zie hoe de toortsen tot de wolken stijgen,
En naar vijandelijke huizen wijzen,
En naar de gouden tempels en hun valse goden

23. Air

23. Aria

Tenor
The princes applaud with a furious joy;
And the king seiz'd a flambeau, with zeal to
destroy.

Tenor
De vorsten juichen in hun woeste vreugd;
De koning, vurig, vat de verzengende vlammentoorts.

24. Air and Chorus

24. Aria en Koor

Soprano
Thais led the way,
To light him to his prey;
And like another Helen, fir'd another Troy.

Sopraan
Thais wees hem de weg,
Verlichtte ‘t pad voor hem, pad naar de prooi;
Daar ging de tweede Helena, en brandde een tweede
Troje.
De vorsten juichen in hun woeste vreugd;
De koning, vurig, vat de verzengende vlammen
toorts.

The princes applaud with a furious joy;
And the king seiz'd a flambeau, with zeal to
destroy.
Chorus
The princes applaud with a furious joy;
And the king seiz'd a flambeau, with zeal to
destroy.

Koor
De vorsten juichen in hun woeste vreugd;
De koning, vurig, vat de verzengende vlammentoorts.

25. Accompagnato and Chorus

25. Accompagnato en Koor

Tenor
Thus long ago,
Ere heaving bellows learn'd to blow,
While organs yet were mute,
Timotheus to his breathing flute,
And sounding lyre,
Could swell the soul to rage, or kindle soft desire.

Tenor
Zo ging het lang geleden,
Voor dat balgen zwoegend werkzaam waren,
Toen orgels nog niet spraken,
Toen nog kon Timotheus roerend fluiten,
De snaren van de lier doen ruisen,
En zo de ziel tot woede of stil begeren neigen.

Chorus
At last divine Cecilia came,
Inventress of the vocal frame;
The sweet enthusiasts from her sacred store,
Enlarg'd the former narrow bounds,
And added length to solemn sounds,
With Nature's mother-wit, and arts unknown
before.

Koor
In later tijd verscheen de heilige Cecilia,
Zij bracht de klank van goddelijke stem;
Bracht heilige inspiratie uit haar eigen ziel,
Verbrak het streng stramien van vroeger tijd;
Gaf nieuwe gratie en grootheid aan muziek,
Met menselijke geest gevoed, maar ook met nieuwe en
nooit gehoorde kunst.

26b. Recitative

26b. Recitatief

Alto
Your voices tune, and raise them high,
Till th'echo from the vaulted sky
The blest Cecilia's name;
Music to Heav'n and her we owe,
The greatest blessing that's below;
Sound loudly then her fame:
Let's imitate her notes above

Alt
Paar uw stemmen, doe hen hoog en hoger klinken,
Zodat de hemel ons terug zal zingen:
haar naam, de heilige Cecilia;
Aan haar en aan de Hemel danken wij muziek,
Het grootste goed in ons bestaan
Bezing dan groots haar faam:
En zing muzieken als van haar hemel uitgegaan,
11
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27b. Duetto

27b. Duet

Soprano Alto
Let's imitate her notes above,
And may this evening ever prove,
Sacred to harmony and love.

Sopraan Alt
En zing muzieken als van haar hemel uitgegaan,
Moge dan deze dag voor altijd zijn
geheiligd aan de harmonie en liefde rein

28. Recitative

28. Recitatief

Tenor
Let old Timotheus yield the prize,
Bass
Or both divide the crown;
He rais'd a mortal to the skies,

Tenor
Timotheus, de Oude: neem hem zijn kroon nu af,
Bas
Of laat hen delen de ene lauwerkrans;
Híj maakte van een aardse mens een god.

Tenor
She drew an angel down.

Tenor
Zíj bracht de hemelbode naar de aarde.

29. Chorus
Let old Timotheus yield the prize,
Or both divide the crown;
He rais'd a mortal to the skies,
She drew an angel down.

29. Chorus
Timotheus, de Oude: neem hem zijn kroon maar af,
Of laat hen delen de ene lauwerkrans;
Hij maakte van een aardse mens een god.
Zij bracht de hemelbode naar de aarde.

Peter Dijkstra
dirigent

Peter Dijkstra studeerde koordirectie, orkestdirectie en solozang aan de conservatoria van Den Haag, Keulen en
Stockholm en behaalde zijn diploma´s summa cum laude met onderscheiding. Tijdens zijn studie deed hij veel
ervaring op met professionele ensembles. Zo was hij o.a. assistentdirigent van het Groot Omroepkoor in 2000-2001.
Met de toekenning van de Kersjes-van de Groenekanbeurs voor jonge orkestdirigenten in 2002 en het winnen van de
eerste prijs van de Eric Ericson Award 2003 in Stockholm werd zijn internationale carrière in gang gezet.
Van 2005 tot 2016 was Peter Dijkstra artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks, en onder zijn leiding
ontwikkelde dit ensemble zich tot een internationaal gewaardeerd en veelzijdig vocaal ensemble. Onder Peter
Dijkstra’s artistieke leiding was het ensemble regelmatig te gast op de Festivals van Luzern en Salzburg, en trad het op
met orkesten als het Symphonie-orchester des Bayerischen Rundfunks, de Wiener Philharmoniker, de Berliner
Philharmoniker, het Concertgebouworkest en de Sächsische Staatskapelle Dresden. In 2007 werd Dijkstra aangesteld
als chefdirigent van het Zweeds Radiokoor, en trad daarmee in de voetsporen van de legendaire Eric Ericson. Na een
lange periode als eerste gastdirigent werd Dijkstra in september 2015 chefdirigent van het Nederlands Kamerkoor, en
met ingang van het seizoen 2018-2019 is hij benoemd tot vaste gastdirigent van het Groot Omroepkoor.
Als gastdirigent is Dijkstra actief bij vele gerenommeerde professionele koren in Europa, zoals het RIAS Kammerchor
Berlijn, de BBC Singers, het Norske Solist Kor, het Estonian Philharmonic Chamber Choir en Collegium Vocale
Gent. Hij wordt alom gezien als een specialist op het gebied van vocale muziek, en voelt zich thuis in een breed
spectrum aan muziekstijlen. Zijn interpretaties van de grote oratoria van Mozart, Handel en Bach werden in
Duitsland zeer geroemd, en onder het label BR Klassik zijn vele van deze werken op cd verschenen. Zijn cd´s werden
meermaals met prijzen bekroond, en in 2014 ontving het Chor des Bayerischen Rundfunks de ECHO Klassik voor
het Beste Ensemble. Recentelijk ontving zijn Pärt-portret met het Chor des Bayerischen Rundfunks onder het
BR-Klassik-label een 10 in Luister, en in 2015 werd ditzelfde ensemble gelauwerd met de Bayerischer Staatspreis für
Musik. Zijn CD met a cappella-koorwerken van Johannes Brahms, opgenomen met het Zweeds Radiokoor, werd in
2015 met een Edison Klassiek onderscheiden. Ook bij gerenommeerde orkesten is Dijkstra een graag geziene gast.
Hij werd als gastdirigent uitgenodigd bij o.a. het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, het Münchener
Kammerorchester, Norwegian Chamber Orchestra, Deutsche Symphonieorchester Berlin, het Swedish Radio
Orchestra, het Japan Philharmonic Orchestra en in Nederland bij o.a. het Gelders Orkest, het Noord Nederlands
Orkest, de Radio Kamer Filharmonie en het Residentie Orkest. Een speciaal oogmerk richt Dijkstra op het werken
met barokorkesten als Concerto Köln, Akademie fur Alte Musik Berlin en Belgian Barockorchestra BROCK.
Dijkstra zet zich speciaal in voor de verbinding tussen de professionele muziekpraktijk en de amateurwereld. Hij
werkt graag met amateurensembles, en is artistiek leider van vocaal ensemble MUSA. Daarnaast engageert hij zich
voor de jonge generatie dirigenten en geeft regelmatig masterclasses, o.a. bij het Dirigentenforum des Deutschen
Musikrates, de Lund International Conductingmasterclass en het Dirigentenforum des Chores des Bayerischen
Rundfunks. In oktober 2016 werd Dijkstra aangesteld als Professor voor Koordirectie aan de Hochschule für Musik
in Köln. Peter Dijkstra is erelid van de Royal Swedish Academy of Music. In 2013 werd hem het Gouden Viooltje
toegekend, een prijs voor internationaal gerenommeerde musici uit Noord-Nederland, en in 2014 won hij de Eugen
Jochum prijs.
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Lucie Chartin
sopraan
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Als ik later groot ben wil ik pianist, zanger
of schoonmaakster worden.
Na het verkennen van zowel de piano- als
de schoonmaakopties streeft Lucie nu haar
roeping als zangeres na. Geboren en
getogen in het zuiden van Frankrijk, werd
haar jeugd gekenmerkt door een eindeloze
reeks van piano- en fluitlessen. Ze nam met
succes deel aan concoursen en won in haar
categorie tijdens het Concorso Pianistico
Nazionale di Cesenatico de tweede en de
eerste prijs. Na het behalen van de cum
laude pianograad, ze was amper 14 jaar oud,
had ze behoefte aan een muzikale
rustpauze. Tijdens haar studie Cultuurwetenschappen aan de universiteit van
Lyon, nam ze zanglessen aan het Centre de
la Voix Rhône-Alpes en begon te zingen in
een jeugdkoor. Ze (her)ontdekte haar diepe
passie voor muziek en zingen. Vervolgens
studeerde ze aan de afdeling Oude Muziek
van het Conservatorium in Amsterdam,
waar ze in 2015 met de hoogste onderscheiding afstudeerde. Lucie werd gekozen als
een 'Young Bach fellow', een van de vier
jonge muzikanten die door de Nederlandse
Bachvereniging worden gesteund in hun
loopbaanontwikkeling. Tijdens haar studie
was Lucie een terugkerend lid van Cappella
Amsterdam, Ensemble Pygmalion en The
English Bachsociety, met wie ze zowel vroeg
barok als hedendaags repertoire uitvoerde.
Ze ontving coaching- en masterclasses van
Emma Kirkby, Margreet Honig, Alfredo
Bernardini, Carolyn Sampson, Capucine
Chiaudani en Claron Mc Fadden. Momenteel wordt ze gecoacht door Susanna Eken
(Kopenhagen) en Brian Masuda. Als soliste
trad ze op onder leiding van gerenommeerde dirigenten. Hiervoor reisde ze naar
internationale podia in o.a. Tokio, Sao Paulo
en Düsseldorf. Met OPERA2DAY toerde ze
langs Nederlandse theaters met de producties Dido en Aeneas (Belinda), Mariken in
de tuin der Lusten (Ziel van Mariken), Dr
Miracle's Last Illusion en Hamlet (Ophelie).
Volgend
seizoen debuteert ze
in
l'Opera-Theatre de Metz als Amour in
Gluck’s Orphée, en op de Handel-Festspiele te Göttingen en Halle als Almira in
Handel’s gelijknamige opera .

Robert Kuizenga
countertenor

Robert is begonnen als jongenssopraan bij het Roder Jongens Koor onder leiding van Bouwe Dijkstra. Als hoofdsolist van het Roder Jongens Koor mocht hij onder andere de partij van de Angel artij uit het oratorium Jephta
(Händel) voor zijn rekening nemen onder leiding van Paul Mc Creesh. Na zijn stembreuk heeft Robert als countertenor les gehad van Jan Zwerver en van Eugenie Ditewig op het conservatorium van Utrecht. De afgelopen jaren
heeft Robert lessen gevolgd bij Pierre Mak en Michael Chance. Op dit moment wordt hij gecoacht door Maarten
Engeltjes. Als solist trad hij veelvuldig op in uitvoeringen van oratoria, passies en cantates. Hierbij heeft hij mogen
zingen onder leiding van onder anderen Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra. Onlangs won Robert
de jury- en publieksprijs bij het concours In de ban van de Hohe Messe, waardoor hij onder andere masterclasses
volgde bij Johannette Zomer. Verder was hij als solist te zien in de rol van de Generaal in het programma Machtige
Muziek in het Concertgebouw in Amsterdam met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Hiernaast is hij nog
regelmatig actief als koorzanger. Robert maakte 15 jaar deel uit van de kernbezetting van Vocaal Ensemble The
Gents en zong daarnaast bij verschillende andere professionele ensembles.
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Jan-Willem Schaafsma
tenor

Jan-Willem Schaafsma studeerde aan het Koninklijk Conservatorium en behaalde zijn masterdiploma aan de
Dutch National Opera Academy, waar hij in 8 producties zong, waaronder Le Nozze di Figaro, Die
Zauberflöte (Mozart), L’enfant et les Sortilèges (Ravel), Satyricon (Maderna) en Alcina (Handel). Na zijn
studie werd hij gecoacht door Marcel Reijans en Ira Siff. Na het behalen van zijn master, trad hij op in de
NPS-zaterdagmatinee Fanciulla del West (Puccini) o.l.v. Edo de Waart. Bij de Nederlandse Reisopera was hij
te zien in La Barca (Banchieri) en speelde hij de titelrol in Candide (Bernstein). Bij De Nationale Opera was
hij te zien in Platée (Lully), Deidamia (Handel) en Die Meistersinger von Nürnberg (Wagner). In 2014
speelde hij Gastone bij Opera Zuid in La Traviata (Verdi) en vertolkte hij de rol van Pong in een concertante
uitvoering van Turandot (Puccini) in Vredenburg. Ook zong hij in Vredenburg Lenski (Jevgeni Onegin,
Tschaikovsky). Bij Barok Opera Amsterdam zong hij de titelrol in Acis & Galatea (Handel), een tournee door
Nederland en Frankrijk in 2017. Jan-Willem werkte onder dirigenten als Ed Spanjaard, Edo de Waart, Ivor
Bolton, Kenneth Montgomery, José Esandi, Marcus Creed en Reinbert de Leeuw. Afgelopen seizoen was hij
te zien in de succesvolle productie Hamlet (Thomas) van Opera2Day, in de rol van Laërte. Komend seizoen
maakt hij zijn debuut als solist bij het Concertgebouw Orkest (KCO) met een programma van Weill en
Shostakovich o.l.v. Cristian Mācelaru. Ook bij de Nederlandse Bach Vereniging maakt hij zijn debuut in het
nieuwe programma Café Zimmermann.
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David Greco
bas

David Greco trad voor het eerst solo op tijdens de Australische tournee van Dame Emma Kirkby. Zijn
operadebuut maakte hij in Sydney met de rol van Papageno in Mozarts Zauberflöte. Kort daarop zong hij in
2006 de rol van Perichaud in La Rondine van Rossini, met het Sydney Symphony Orchestra in 2006 onder
leiding van Gianluigi Gelmetti. Davids Italiaanse debuut vond plaats in het Teatro Communale di Modena, met
de rol van Pallante in Händels Agrippina. Een jaar later maakte hij zijn debuut bij het Festival d’Aix-en-Provence,
Frankrijk, als Oracle in Alceste van Händel, met het Freiburg Barockorchester onder Ivor Bolton. David
verhuisde naar Nederland in 2008 om op het Koninklijk Conservatorium zijn studie te vervolgen bij Diane
Forlano, Peter Kooij en Michael Chance.
In Nederland gaf hij concerten met Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra met verschillende
projecten, waaronder een Europese tournee met Bachs Johannes Passion en Monteverdi’s Vespri della Beata
Virgine.
Hij trad voor het eerst op in het Koninklijk Concertgebouw met een recital van madrigalen van Monteverdi,
samen met het Nederlandse ensemble Le Nuove Musiche. Ook zong hij op tijdens het Glyndebourne Festival in
The Fairy Queen (Purcell) onder leiding van Laurence Cummings. Hij werd uitgenodigd voor een concerttour
van de Academy of Ancient Music onder leiding van Richard Egarr door Engeland en Frankrijk met de Messiah.
In september 2017 werd hij in de Australische pers bejubeld vanwege zijn vertolking van de titelrol van Monteverdi’s Orfeo in Melbourne: ‘Greco was onmiskenbaar Orfeo – de beroemde zanger die bezielde en onbezielde
objecten hypnotiseert met zijn muziek, zelfs in de onderwereld; Orfeo – de lijdende mens, en Orfeo – de
mysticus. De betovering van Greco’s behandeling van de ‘stile rappressentativo’ (de theatrale stijl) berust in de
nuance van zijn frasering en het belang dat hij hecht aan de afzonderlijke woorden. Onvergetelijk is de retorische
nadruk die hij legde op de
beroemde zin “Tu se’ morta” (je bent dood). ‘
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Joanna Huszcza
aanvoerder

Joanna Huszcza is een hartstochtelijke speler van kamermuziek, naast haar activiteiten als aanvoerder en
solist. Ze speelt vaak op belangrijke podia en festivals. Zij werd geboren in Warschau en woont nu in Brussel.
Zij studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag onder leiding van Enrico Gatti. Na haar
afstuderen werd zij door de Muziekacademie van Lodz (Polen) uitgenodigd om het bespelen van de
historische viool te introduceren in het lesprogramma. Als docent beleeft zij ook veel plezier aan de intense
samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Brussel en de afdeling Oude Muziek daarvan. Zij geeft
er regelmatig les vanaf 2015. Dankbaar denkt zij terug aan de samenwerking met enkele van de meest
intelligente en inspirerende persoonlijkheden in de muziekwereld. Deze ervaring stelde haar in staat om zelf
naar antwoorden te zoeken en haar eigen muzikale context te vinden. Het idee dat muziek een taal is heeft haar
nooit verlaten en vandaar dat zij een speciale belangstelling heeft voor het vocale aspect van het vioolspel. Jo
is net zo gek op koffie als op een open en vruchtbare muzikale dialoog met haar collega’s. Haar trouwe
metgezel, de viool, is in 1689 gemaakt door Hendrik Jacobs in Amsterdam.
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Robert Koolstra
continuo

Robert Koolstra studeerde orgel en klavecimbel aan het Noord Nederlands Conservatorium en kreeg daarna
een studiebeurs voor zijn postgraduate degree aan de Guildhall School of Music and Drama in Londen.Hij
speelde continuo in diverse ensembles en maakte concertreizen naar Europa, Azië en Amerika. Als solist is
hij regelmatig te horen op orgel en klavecimbel. Hij verleende medewerking aan verschillende tv- en
radio-opnames. Als artistiek adviseur en continuospeler is hij verbonden aan het koor en barokorkest van
het Luthers Bach Ensemble. Onlangs soleerde hij onder de leiding van Ton Koopman met het Luthers Bach
Ensemble in het klavecimbelconcert F-dur van J.S. Bach. In 2008-2009 was hij hoofdvakdocent en hoofd van
de afdeling klassiek aan het conservatorium in Chennai (India) op uitnodiging van dubbele Oscarwinnaar
A.R.Rahman. Daarna werkte hij als kamermusicus en docent in Montreal (Canada). Hij organiseerde
klavecimbelfestivals in Groningen waar hij de afgelopen jaren integraal alle Partita's, de Engelse Suites en het
Wohltemperiertes Klavier van J.S. Bach uitvoerde. In het voorjaar van 2017 voerde het Luthers Bach
Ensemble een nieuwe reconstructie uit van de Markus-Passion van Bach (1744) uit, samengesteld door
Robert Koolstra op basis van bestaande cantates van Bach en voorzien van nieuwe, door Koolstra
geschreven recitatieven. Als organist is hij verbonden aan de Remonstrantse gemeente in Groningen.
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Bach was technisch heel handig en steeds bezig met het bedenken van nieuwe en het verbeteren van
bestaande muziekinstrumenten. Hij hielp de orgelbouwer Gottfried Silbermann met het ontwikkelen van een betere techniek van de hamertjes in de toen net uitgevonden piano forte en hij was
voortdurend in de weer met het verzinnen van varianten van bestaande strijkinstrumenten. Bach
verving
bij voorkeur zelf pennetjes in zijn klavecimbel en de overlevering wil dat hij binnen een
Koor
kwartier een klavecimbel kon stemmen.
Sopraan:
In de aria
van de tweede cantate, ‘Schlafe meinAlt:
Liebster, geniesse der Ruh’, zingt de alt een wiegelied
Nellie
Bolhuis Dit is een in twee betekenissen
Fenny deeindeloos
Boer
durend slaapliedje (bijna tien
voor het Christuskind.
Joske
van
der
Hoeven
Marieke
Bouma
minuten!) en volgens een commentaar op YouTube het mooiste wiegelied ooit geschreven.
Tak voor de zondag na Nieuwjaar
Regine Reincke
In hetAntje
vijfdevan
deel,der
bedoeld
(in 1735 was er een zondag tussen
SanneenBrederoo
Eleanor
Nieuwjaar
Driekoningen) wordt verteld over
de sterHyde
die de wijzen uit het Oosten hebben gezien.
Marije
vanvoordat
der Kooij
Geert-Jan
Borgstein
De wijzen
gaan
ze in Bethlehem aankomen,
langs
bij koning Herodes, die danig schrikt van
Eline
Jongsma
David
van
Laar
dit bericht. In het terzet (sopraan, alt, tenor, omspeeld door
de viool) wordt verheugd uitgekeken
naar het moment van Jezus’ geboorte. De sopraan en de tenor vragen wanneer Jezus komt, maar de
alt antwoordt: ‘Schweigt, er ist schon wirklich da’, waarop sopraan en tenor verheugd zingen ‘Jesu,
ach, soTenor:
komm zu mir’.
Bas:
In hetGerben
zesde deel
ook wel
koningen worden genoemd, Jezus in
Bosbezoeken de drie wijzen, die Arjan
Roorda
Bethlehem.
Bij
deze
vorstelijke
kraamvisite
keren
de
trompetten
Klaas Lyklema
Henk Timmermanen pauken uit het eerste deel terug
en in het
openingsen
slotkoor
horen
we
een
virtuoze
bewerking
Joost Hurkmans
Michiel de
Vries van de koraalmelodie ‘Herzlich tut
mich verlangen’
,
die
we
ook
kennen
als
de
melodie
van
‘O
Haupt voll Blut und Wunden’.
Frederik Haan
David Moolenaar
Adriaan Kegel
Marlite Halbertsma

Inne Hoekstra

Musici
Joanna Huszcza
Ryuko Reid
Elise van der Wel
Lilia Slavny
Santiago Rodriguez
Zdenka Prochazkova
Tom Moonen
Nika Zlataric
Silvia Jiménez Soriano
Arjen Verhage
Luke Alexander
Bernat Gili Díaz
Robert Koolstra
Robert de Bree
Leo Duarte
Nicolas Isabelle
Simon Poirier
Bolko Kloosterman
Steef Gerritse
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viool I
viool I
viool I
viool II
viool II
altviool
altviool
violoncello
violone
luit
fagot I
fagot II
continuo orgel/klavecimbel
hobo I en blokfluit
hobo II en blokfluit
trompet
hoorn I
hoorn II
pauken

Over het Luthers Bach Ensemble

Het Luthers Bach Ensemble is in 2006 opgericht vanuit de wens meer Bachcantates ten gehore te
brengen op basis van de authentieke uitvoeringspraktijk. Het LBE is het enige Oude Muziekensemble
in Noord-Nederland met een orkest en twee koren, een kleinkoor en een projectkoor. Het projectkoor
van buitengewoon goede instrumentalisten aan te trekken. Het LBE stelt zich ten doel het publiek te
betrekken bij de emotionele rijkdom en intense dramatiek van de barokmuziek, bijvoorbeeld door
scenische uitvoeringen. Dat sluit aan bij de opvattingen uit de tijd van Bach dat muziek via de emotie
ontwikkeld tot een belangrijk podium voor kleinere ensembles en kamermuziek.
Daarnaast speelt het LBE op verschillende podia in Noord-Nederland, in de rest van Nederland
en in Duitsland. De komst van het nieuwe Schnitgerorgel in 2017 is een belangrijke impuls voor
muziekuitvoeringen in combinatie met dit orgel, een voor Nederland unieke combinatie.
Het LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Wij zoeken Vrienden en Gulle Gevers
Georg Friedrich Händel

Het LBE zoekt sinds kort Gulle Gevers. Uw steun voor langere tijd is onmisbaar.
Willen wij op langere termijn de bewezen kwaliteit behouden en daarnaast die prachtige programma’s
laten uitvoeren, dan kunnen wij dat niet alleen.
Is dit wat voor u? Stuur dan een berichtje naar info@luthersbachensemble.nl (mw. Titia Siekmans) en
wij handelen graag de zakelijke kant voor u af.
Wordt u Gulle Gever voor vijf jaar dan is uw bijdrage middels de ANBI regeling volledig in vijf jaar
downloaden: een notaris is overbodig.
Vrienden/donateurs voor €50 per jaar, u krijgt daarvoor €5,00 korting voor maximaal 2 kaarten per
concert, gereserveerde 2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x per jaar een nieuwsbrief, een programma boekje en 1 pauzedrankje.
Sponsors/gulle gevers voor €250,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor voor 1 concert per jaar
2 vrijkaarten en voor de andere concerten € 10,00 korting voor max 2 kaarten, 2e rang , gereserveerde
2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x per jaar een nieuwsbrief, een programma
boekje en 1 pauzedrankje.
Sponsors/gulle gevers voor €500,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor voor 3 concert per jaar
2 vrijkaarten en voor de andere concerten € 10,00 korting voor max 2 kaarten, 2e rang , gereserveerde
2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x per jaar een nieuwsbrief, een programma
boekje en 1 pauzedrankje.
Sponsors/gulle gevers voor €1000,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor 2 vrijkaarten voor alle
per jaar een nieuwsbrief, een programma boekje en 1 pauzedrankje.
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Komende uitvoeringen van het LBE
Pergolesi's Stabat Mater
vrijdag 5 oktober
zaterdag 6 oktober
zondag 7 oktober

20.00 uur Dorpskerk Sebaldeburen
20:00 uur Andreaskerk Westeremden

de opbrengst van het concert gaat naar www.schnitgerorgel2017.nl

15:00 uur Martinikerk Doesburg

programma:
Giovanni Battista Pergolesi, Stabat Mater
Judith Pranger (sopraan) | Robert Kuizenga (countertenor)
uitvoerenden:
Luthers Bach Ensemble (solisten & barokorkest)
Tymen Jan Bronda (artistieke leiding)
entree:
€15 (kaarten aan de kerk)

Italiaanse Vesper tijdens het Schnitgerfestival
zaterdag 20 oktober

17.00 uur Der Aa-kerk Groningen

programma:
Italiaanse Vesper met Gregoriaanse gezangen
uitvoerenden:
herenschola van het LBE o.l.v. koorzanger Luuk Dijkhuis.
Liuwe Tamminga (Schnitger-orgel)
entree:
€ 10 zie ook www.schnitgerfestival.nl

Kerst met Vivaldi, Bach en 17de-eeuwse kerstliederen
zaterdag 15 december
zondag 16 december
dinsdag 25 december

20:00 uur Nicolaikerk Appingedam
15:00 uur Der Aa-kerk Groningen
10:00 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen

programma:
Antonio Vivaldi, Gloria in D RV 589
J.S. Bach, Adventscantate
Weihnachtsliederen van Praetorius, Buxtehude, Hassler en meer..
uitvoerenden:
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Sara Jäggi (sopraan) | Robert Kuizenga (altus) | Johannes Weiss (tenor) | Harry van der Kamp (bas)
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Johannes-Passion
donderdag 4 april 2019
vrijdag 5 april 2019
zaterdag 6 april 2019
zaterdag 6 april 2019
zondag 7 april 2019

BESTEL NU VIA ONZE SITE MET VROEGBOEKKORTING!

20:00 uur Waalse Kerk Amsterdam LBE semi-scenisch
19:30 uur Grote Kerk Doesburg LBE semi-scenisch
14:30 uur Der Aa-kerk Groningen LBA klassieke concertante uitvoering
20:00 uur Der Aa-kerk Groningen LBE semi-scenisch
15:00 uur Petrus & Pauluskerk Loppersum LBA klassieke concertante
uitvoering

programma:
Johann Sebastian Bach, Johannes-Passion BWV 245
uitvoerenden:
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten, solisten & barokorkest)
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest)
Marc Pantus (regie semi-scenische uitvoeringen) Tymen Jan Bronda (artistieke leiding)
Anna Kellnhofer (sopraan) | Robert Kuizenga (altus) | Johannes Weiss (tenor) | Joris van Baar (bas)

Beroemde motetten
vrijdag 14 juni 2019
zaterdag 15 juni 2019
zondag 16 juni 2019

19.30 uur Martinikerk Doesburg (o.v.)
20:00 uur Nicolaikerk Appingedam
15:00 uur Lutherse kerk Groningen

programma:
motetten van Bassano, Hassler, Di Lasso, Praetorius en meer..
motetkolorierungen voor orgel van Heinrich Scheidemann
uitvoerenden:
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor) o.l.v. Tymen Jan Bronda
ensemble Copper & Zink
zie voor kaartverkoop en vroegboekkorting onze site www.luthersbachensemble.nl
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Magnifieke aanbieding!
De kritieken waren zeer lovend en de eerste
oplage is intussen uitverkocht. Vanwege de aantweede persing, identiek aan de eerste, dus met
doosje en tekstboekje.
Wij kunnen U de cd aanbieden voor € 10.
Te koop tijdens onze concerten.
Magnificat, Luthers Bach Ensemble
Op deze cd staan van Johann Sebastian Bach het

Concerto d-Moll BWV1059R en de altsolocantate Gott soll allein mein Herze haben BWV169.
Solisten op deze cd zijn Stefanie True (sopraan);
Robert Kuizenga (altus); Richard Resch (tenor)
en Michiel Meijer (bas). Een en ander wordt gecompleteerd door het kleinkoor en barokorkest
van het LBE.

In Dulci Jubilo, Tymen Jan Bronda
Trouw (Christo Lelie):
‘In een veelheid aan registraties laat Bronda
het onvolprezen Schnitger-orgel verrukkelijk
klinken, helder, zangerig, veelkleurig. (…) Een
belangrijke reden om deze orgel-cd aan te
Jan Bronda.’
Orgelnieuws (Joost van Beek):
‘Naast speelplezier zijn souplesse en transparantie hier toepasselijke trefwoorden, en als de
een aanstekelijk drive (“In dir ist Freude”)’.

Deze cd verscheen in 2013. Tymen Jan Bronda
speelde op het Schnitgerorgel van de Der Aa-kerk
in Groningen.Het programma bevat werken uit
de vroeg- en laatbarok die op het lijf van het
instrument zijn geschreven.

De cd kan besteld worden voor € 10 (excl. 2
euro verzendkosten). Bij een bestelling graag dit
bedrag vooraf overmaken op NL45 INGB 0004
8696 77 t.n.v. T. Bronda te Groningen onder
vermelding van ‘In dulci jubilo’. Vergeet niet
een email met uw adresgegevens te sturen naar
info@tymenjanbronda.nl. De cd is ook tijdens
dit concert verkrijgbaar.
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RENAISSANCE
De recente cd van Tymen Jan Bronda op het nieuwe Schnitgerorgel van de Lutherse Kerk Groningen.
Nu verkrijgbaar bij onze concerten voor maar €15.
Op deze orgel-cd, waarop het Schnitgerorgel in vele kleuren is te horen, werken van Frescobaldi
(Toccata VI), Scheidemann (Motetkolorierungen), Weckmann, Böhm (Vater unser, Herr Jesu Christ dich
zu uns wend), Buxtehude (Toccata in d ), en natuurlijk de grote J.S. Bach (Toccata in F en diverse
koraalbewerkingen).
De cd kost €15 excl. verzendkosten.
Bestellen kan ook via cd_bestellen@kpnmail.nl
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Colofon

Floormanagement: Titia Patberg, Ite Harm Meerveld, Roelie Karsijns, Janneke Luttje, Hester de Ruiter,
Erwin Poppen
Coördinatie kassa: Hanna de Jong
Fotografie: Titia Patberg en Aart Nieuwkoop
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Ton Kee, Paul Herruer, Tymen Jan Bronda
Vertaling: Ite Wierenga
Redactie: Roelie Karsijns
Ontwerp en opmaak programmaboekje: Guus van Nunen - gemakpc.nl
Voor meer informatie en het laatste nieuws, kijk op onze nieuwe website www.luthersbachensemble.nl

Het LBE is ook op Facebook te vinden, met een kleine 5000 Vind-ik-leuks.
Word daar ook vriend van het LBE!
Ook op Twitter!

Volg ons ook op Instagram!

Stichting LUTHERS BACH ENSEMBLE te Groningen
Postadres p/a Haddingestraat 19a 9711 KB GRONINGEN
e-mailadres info@luthersbachensemble.nl
IBAN NL70INGB0002878593 / BIC INGBNL2A
t.n.v. stichting Luthers Bach Ensemble Groningen
Kamer van Koophandel 02096248 ANBI nr. 65004
Wilt u zich aanmelden voor de LBE-mailinglist, stuur dan een mailtje naar
bovenstaand e-mailadres.

Management

Bestuur

Artist Management Agency (impresariaat)
Jurjen Toepoel
info@toepoel-artists.com
+31(0)6 45080741

Ton Kee (voorzitter)
Broer Miedema (penningmeester)
Rolf Wierenga (secretaris)
Daan Nijman (bestuurslid)
Marlite Halbertsma (bestuurslid)
Bernard van Reemst (fondsenwerving)
Erwin de Vries (penningmeester beheer)

Artistic Director (artistiek leider)
Tymen Jan Bronda info@tymenjanbronda.nl +31
(0)6 27035682
Managing Director (zakelijk leider)
Titia Siekmans titiasiekmans@gmail.com +31 (0)6
12964199

Raad van toezicht

Jan Willem van Willigen
Johan Boiten
Karel Knoll
Inspiciënt: Ite-Harm Meerveld,
Jeroen Knot
Oege Mollema (podium)
Onbekende
kunstenaar,
Portret Heinrich Schütz Jan Hendrik Kuiper
Floor Manager:
Titia Patberg
Choir Manager LBE: Henk Timmerman
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