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Dit programma is mede mogelijk
gemaakt door:

Büchli-Fest-Meijerfonds

Voorwoord
Het Luthers Bach Ensemble bestaat in deze decembermaand tien jaar en wil dat vieren, want er is iets
bijzonders aan de hand. Niet dat er een barokgezelschap zijn tweede decennium haalt, want daarvan
zijn er in dit land vele voorbeelden, waaronder de Nederlandse Bachvereniging die zelfs zijn honderdste verjaardag al nadert. Bijzonder is dat het LBE er in deze relatief korte periode in is geslaagd in het
in het Noorden des lands het bekendste barokgezelschap van eigen bodem te worden. Die positie is
bereikt door de combinatie van hoge kwaliteit en frequente optredens. Meer dan 130 concerten waarbij ruim 50 verschillende composities werden uitgevoerd is op zichzelf al een prestatie van formaat in
de wereld van de oude muziek. Maar zonder de hoge kwaliteit had het natuurlijk geen betekenis gehad
en was er ook geen groeiende schare bezoekers ontstaan. Die kwaliteit is te danken aan de bijzondere
combinatie van een vaste groep getalenteerde zangers en musici met de muzikale flair en creativiteit
van artistiek leider en dirigent Tymen Jan Bronda.
Het tweede lustrum wordt gevierd met een aantal bijzondere concerten. In september was dat met een
aantal minder bekende wereldlijke Bach-cantates, in oktober met de wonderschone Maria Vespers van
Monteverdi en in december sluiten we af met de Hohe Messe. Volgens kenners is deze Mis in b-klein
het muzikale hoogtepunt van de oude Johann Sebastian; al zijn kunde, kennis en creativiteit kwamen
tot ontplooiing in deze compositie. Het werk wordt relatief weinig uitgevoerd, omdat het een grote
opgave vormt voor koor en orkest. Het Luthers Bach Ensemble gaat deze uitdaging graag aan en zal
van de uitvoering ongetwijfeld een muzikaal feest weten te maken.
Wij willen graag onze partner bij het concert in de Der Aa Groningen, Musica Antiqua Nova,
bedanken voor de steun qua samenwerking en PR.
Mocht u ons tenslotte willen steunen als donateur/vriend, of als barokliefhebber en geoefende amateurzanger ook eens willen meedoen aan een volgende uitvoering van het projectkoor van LBE? Ik
verwijs u graag naar de informatie achter in dit programmaboekje. Daar vindt u ook 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 LBE

JB Scholtenfonds
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Teksten & vertalingen
I - KYRIE
Kyrie eleison - Coro (a 5)
Kyrie eleison.
Christe eleison - Duetto
Christe eleison.
Kyrie eleison - Coro (a 4)
Kyrie eleison.
II - GLORIA
Gloria in excelsis - Coro (a 5)
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax - Coro (a 5)
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te - Aria (soprano)
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te.
Gratias agimus tibi - Coro (a 4)
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam
tuam.
Domine Deus - Duetto (soprano & tenore)
Domine Deus, rex coelestis, Deus Pater
omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe altissime,
Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem
nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris - Aria (alto)
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam tu solus sanctus - Aria (basso)
Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu
solus altissimus, Jesu Christe.
Cum sancto spiritu - Coro (a 5)
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
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Heer, ontferm u!
Christus, ontferm u!
Heer, ontferm u!
Roem aan God, in de hoogste regionen
zowel als op aarde: vrede voor mensen van
goeden wille.
Wij prijzen u, wij spreken goed van u, wij
aanbidden u, wij roemen u.
Wij danken u om uw grote luister.
Heer, God, hemelse heerser, God, almachtige
Vader,
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus,
Allerhoogste,
Heer, God, lam Gods, zoon des Vaders,
die ’s werelds wandaden uitdelgt: ontferm u
onzer!
Gij die ’s werelds wandaden uitdelgt, neem onze
smeekbede ter ore!
Gij die zit aan ’s Vaders rechterhand, ontferm u
onzer!
Want gij alleen zijt heilig, gij alleen zijt Heer, gij
alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
samen met de Heilige Geest delend in de
majesteit van God de Vader. Amen.

PAUZE
III - SYMBOLUM NICæANUM
(325/381 n.Chr.)

III Geloofsbelijdenis van Nicæa-Constantinopel

Credo in unum Deum - Coro (a 5)
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem - Coro (a 4)
(Credo in unum Deum) Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae, visibilium omnium et
invisibilium.
Et in unum Dominum - Duetto
Et in unum Dominum, Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula,
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum
de Deo vero, genitum non factum,
consubstantialem Patri,
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram
salutem descendit de coelis.
Et incarnatus est - Coro (a 5)
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria
virgine, et homo factus est.
Crucifixus - Coro (a 4)
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
Et resurrexit - Coro (a 5)
Et resurrexit tertia die secundum scripturas, et
ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos
et mortuos, cuius regni non erit finis.
Et in spiritum sanctum - Aria (basso)
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et
vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui
cum Patre et Filio simul adoratur et
conglorificatur, qui locutus est per prophetas.
Et unam sanctam catholicam et apostolicam
Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma - Coro (a 5)
Confiteor unum baptisma in remissionem
peccatorum.
Et expecto resurrectionem - Coro (a 5)
Et expecto resurrectionem mortuorum.
Et vitam venturi saeculi. Amen.

Ik geloof in één God,
(Ik geloof in één God,) de almachtige Vader,
maker van hemel en aarde, van al het zichtbare
en onzichtbare.
En (ik geloof in) in één Heer, Gods enige Zoon,
die voor het begin der tijden voortkwam uit de
Vader:
God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit
waarachtig God, niet gemaakt maar voortgebracht, van dezelfde aard als de Vader; via hem
is alles gemaakt.
Ten bate van ons mensen, en om onze redding,
daalde hij af uit de hemel,
en werd door de Heilige Geest lichamelijk: uit de
maagd Maria. Hij werd een mens.
Zelfs gekruisigd is hij voor ons, op last van
Pontius Pilatus; en hij heeft geleden, en werd
begraven.
En hij herrees ten derden dage, conform de
geschriften, steeg ten hemel op en zit aan ‘s
Vaders rechterhand. En luisterrijk zal hij nogmaals komen, om levenden en doden te
vonnissen. En zijn bewind zal eindeloos zijn.
En (ik geloof) in de Heilige Geest, Heer en
levendmaker, die van Vader en Zoon uitgaat,
samen met Vader en Zoon gelijkelijk aanbeden
en mede verheerlijkt wordt, en gesproken heeft
via profeten.
En (ik geloof) één onaantastbare, wereldwijde,
apostolische Kerk.
Ik erken één doop, tot vergeving van wandaden.
En ik verwacht herrijzenis der doden
en een leven in een toekomstige wereld. Amen.
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IV - SANCTUS
Sanctus - Coro (a 6)
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria eius.
Osanna - Coro (a 8)
Osanna in excelsis.
Benedictus - Aria (tenore)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Osanna in excelsis - Coro (a 8) da capo
Osanna in excelsis.
V - AGNUS DEI
Agnus Dei - Aria (alto)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere
nobis.
Dona nobis pacem - Coro (a 4)
Dona nobis pacem.

Driewerf heilig is de Heer, de God der
legermachten.
Vol van zijn luister zijn hemel en aarde.
Jubel in de hoogste regionen!
Welkom wie komt in de naam des Heren.
Jubel in de hoogste regionen!
Lam Gods, dat ’s werelds wandaden wegdraagt,
geef ons vrede.

- Nieuwe CD van Wolfgang Zerer Op de Schnitgerkopie van Bernhardt Edskes in Basel!
Nu bij de balie verkrijgbaar voor maar €15. De opbrengst van de CD-verkoop
gaat volledig naar het nieuwe orgel in de Lutherse kerk
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Toelichting
We gaan terug naar 1733. Johann Sebastian Bach (1685-1750) bekleedde al tien jaar lang
de functie van Thomascantor in Leipzig. Leipzig was bestuurlijk behoorlijk onafhankelijk, maar viel officieel toch onder het keurvorstendom Saksen, waarvan Dresden de
hoofdstad was. Die relatieve onafhankelijkheid maakte het mogelijk dat Leipzig een bolwerk van orthodox lutheranisme kon blijven, ook toen keurvorst Frederik August I zich
tot het rooms-katholieke geloof had bekeerd. Die bekering had voor Frederik August
de weg vrijgemaakt om tot koning van het katholieke Polen verkozen te worden, toen
daar grote onenigheid over de troonsopvolging was ontstaan. Hij was een flamboyant,
kunstminnend, maar vooral ook machtig man geworden en dit bezorgde Dresden een
weelderig hofleven. De hofkapel profiteerde daarvan en was in staat topmusici uit heel
Europa aan te trekken. Toen de keurvorst in dat jaar 1733 overleed en zijn zoon hem
als Frederik August II opvolgde, deed Bach een poging bij de nieuwe keurvorst in de
gunst te komen. Hij solliciteerde echter niet zozeer naar een baan, als wel naar de eretitel
hofcomponist, omdat hij hoopte dat hij door middel van deze titel een hoger salaris voor
zijn werk in Leipzig zou kunnen afdwingen. Hij deed dit door een compositie aan te
bieden, een missa brevis (korte mis): een samenstel van Kyrie en Gloria, een muzikale
vorm die zowel in een lutherse als een katholieke eredienst een plaats zou kunnen
hebben. Door het uiteen laten vallen van de hoofddelen in een groot aantal kleinere
delen met aparte bezetting creëerde Bach een grote vorm die ruimschoots op kon tegen
een complete cantate. Bij de keuze van de bezetting buitte hij de mogelijkheden van de
hofkapel volledig uit. In Leipzig was Bach gewend aan een vierstemmig koor, maar in
Dresden was vijfstemmigheid met een eerste en een tweede sopraanpartij gebruikelijk.
Deze vijfstemmigheid gebruikte Bach dan ook zo veel mogelijk en hij benadrukte die
nog eens door Christe eleison als duet tussen twee sopranen te schrijven, iets dat uniek is
in zijn oeuvre. In Leipzig had Bach alleen de beschikking over jongenssopranen, maar in
Dresden waren castraten, en zelfs vrouwelijke sopranen in dienst! Bach kreeg zijn
begeerde eretitel inderdaad – zij het ook pas enkele jaren en enige gelegenheidscomposities later, in 1736 – maar zijn hoop op salarisverhoging bleek vergeefs.
In zijn latere jaren hergebruikte Bach voor zijn kerkelijke composities vaak delen uit
cantates die hij eerder schreef. Het omwerken en van een nieuwe tekst voorzien van
de muziek was geen sinecure en werd door Bach met uiterste precisie gedaan. Zijn
Weihnachtsoratorium uit 1734 staat bijvoorbeeld vol met zulke zogenaamde parodieën.
De missa brevis voor Dresden is vrijwel helemaal een originele compositie. Van slechts
twee delen weten we dat ze gebaseerd zijn op een eerder gemaakt cantatedeel: Gratias
agimus tibi en Qui tollis, stukken met vierstemmig koor. In het eerste geval geeft Bach
aan dat de eerste en tweede sopranen samen de bovenste partij zouden moeten zingen,
in het tweede geval laat hij de eerste sopranen zwijgen. Overigens is het ook goed
mogelijk dat het andere vierstemmige deel, Kyrie eleison II, een parodie van een deel uit
een verloren gegane cantate is. Zo’n vijftien jaar later, rond 1748, besloot Bach zijn missa
brevis uit te breiden met de andere vaste gezangen van de katholieke mis: Credo, Sanctus
en Agnus Dei. Bij deze gelegenheid liep hij de partituur van de missa brevis nauwkeurig
door en noteerde in zijn eigen partituur vele kleine verbeteringen en verfijningen.
Bach noemde het tweede deel van de grote mis in wording Symbolum Nicenum,
verwijzend naar het concilie van Nicea. Dit Credo werd, net als het Gloria, in lutherse
kerken ook nog wel gezongen in het Latijn. In het Neu Leipziger Gesangbuch uit 1682
zien we een melodie staan die nauw verwant is aan het gregoriaanse Credo I. Het thema
van de openingsfuga Credo in unum Deum en de cantus firmus die in Confiteor klinkt,
zijn aan deze melodie ontleend.
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Deze twee stukken zijn met zekerheid nieuw gecomponeerd, maar veel andere delen zijn
min of meer parodieën van vroegere cantatedelen, wel vaak qua vorm aangepast aan de
nieuwe functie en tekst. Soms zijn ze ook interessanter gemaakt door er extra partijen,
een voorspel, of een nieuw einde dat moduleert naar een andere toonsoort, aan toe te
voegen. Et in unum, het tweede deel van Symbolum Nicenum, bevatte oorspronkelijk
ook de tekst ‘Et incarnatus est ... et homo factus est’.Maar nadat de hele partituur was
voltooid, besloot Bach die tekst als apart deel in te voegen en Et in unum te herschrijven.
Et incarnatus est krijgt daardoor een veel grotere verbinding met Crucifixus. Hier is
Bachs persoonlijke geloof aan het woord: Jezus is als zoon van God op aarde gekomen
met de bedoeling om voor ons te sterven aan het kruis. Het tekent Bachs zorgvuldigheid,
aandacht en toewijding dat hij bereid was zijn net voltooide briljante magnum opus
opnieuw aan te passen. Iets dergelijks geldt voor het eind van het langzame gedeelte van
Et expecto. Bach voegde hier een zogenaamd harmonisch labyrint in, een serie grillige
modulaties, om de duistere weg naar de opstanding, door de dood heen, te illustreren.
Vervolgens voegde Bach een veel vroeger werk van zichzelf toe: een los Sanctus dat hij
in zijn tweede jaar als Thomascantor, in 1724, had gecomponeerd voor de dienst met
Kerstmis. In die dienst was het gebruikelijk om de tekst uit Jesaja te laten klinken, maar
daar zaten geen Osanna, Benedictus en een herhaald Osanna bij, zoals gebruikt in de
katholieke eredienst. Bach maakte daarom een apart vierde katern met de nog
ontbrekende tekstdelen: Osanna, Benedictus, Agnus Dei en Dona nobis pacem. Als basis
voor het Osanna koos Bach een cantatedeel dat muzikaal goed aansloot op de koorfuga
Pleni sunt coeli et terra. Dat dit Osanna plotseling dubbelkorig was en dat de orkestbezetting ook anders was dan in het Sanctus, vond Bach kennelijk geen groot probleem.
De oorsprong van Benedictus kennen we niet. Voor het Dona nobis pacem ten slotte
greep Bach terug op Gratias agimus tibi uit het Gloria.
Er is geopperd dat Bach aan het eind van zijn leven katholieke sympathieën ontwikkelde,
maar mij lijkt dat onzin. De opbouw van de compositie is doortrokken van theologische
gedachten, op het conceptuele af. In de katholieke wereld zie je toch meer dat een mis
geschreven wordt om emoties te vertolken dan om theologische denkbeelden muzikaal
vorm te geven. Hiervoor had ik het al over Et incarnatus est en Crucifixus. Je zou ook
kunnen denken aan het feit dat de tekstplaatsen waarin wordt gerefereerd aan de tweede
persoon van de goddelijke drie-eenheid (‘Christe eleison’, ‘Domine Fili unigenite’, ‘Et
in unum Dominum Jesum Christum’) zijn getoonzet als duetten. Of aan het feit dat de
getallen drie (‘Sanctus, sanctus, sanctus’) en zes (zes engelen zongen deze tekst bij Jesaja,
drie aan elke zijde van God) zo prominent aanwezig zijn in het Sanctus: er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van triolen; het koor is zesstemmig, soms uiteenvallend in twee
koren van elk drie stemmen; en drie hobo’s en drie hoge strijkpartijen wisselen elkaar in
functie af. Daarnaast bevatten veel thema’s woordillustraties. Om een simpel voorbeeld
te geven: in het thema van de fuga Patrem omnipotentem staan er altijd hogere noten op
‘coeli’ (van de hemel) dan op ‘terrae’ (van de aarde). Ook de bovenbeschreven gang door
de dood heen bij ‘et expecto resurrectionem mortuorum’ is een mooi voorbeeld; ik kan
me geen katholieke componist voorstellen die op die woorden niet gelijk in gejubel zou
uitbarsten.
Bach heeft ook niet geaarzeld om in te grijpen in de tekst van het rooms-katholieke ordinarium. Er staat bijvoorbeeld ‘Pleni sunt coeli et terra gloria ejus’ in zijn partituur, terwijl
het katholieke Sanctus het heeft over ‘gloria tua’. (Bach volgde hier Luthers vertaling van
Jesaja. En – eerlijk is eerlijk – ‘tua’ is taalkundig een beetje vreemd, omdat ‘Sanctus
Dominus Deus’ geen vocatief is.) Ook in Domine Deus paste Bach de tekst aan. De
teksten ‘Domine Deus, Rex coelestis, Deus Pater omnipotens’ en ‘Domine Fili unigenite,
Jesu Christe’ worden tegelijkertijd gezongen, vanuit de gedachte dat God de Vader en
God de Zoon twee kanten van één medaille zijn. Maar om dit te kunnen realiseren had
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hij in de tweede tekst een paar extra lettergrepen nodig. En dus voegde hij het woord
‘altissime’ toe – een woord dat overigens keurig ontleend is aan een plek verderop in de
tekst van het Gloria.
Bach heeft nooit een uitvoering van zijn mis als geheel mogen meemaken. De verbeteringen die in de partituur van het Kyrie, Gloria en Sanctus staan, zijn vrijwel allemaal door Bach zelf in 1748 aangebracht. De partituur van de mis kwam pas ongeveer
honderd jaar na het ontstaan beschikbaar voor iedereen, het Kyrie en Gloria in 1833,
de overige delen in 1845. Sindsdien is Bachs grote mis niet meer weg te denken uit het
repertoire. Dat is niet verwonderlijk, gezien de caleidoscoop van stijlen en vormen die
Bachs grote mis ons voortovert. We horen delen in een ouderwets, maar briljant contrapunt, bijvoorbeeld Kyrie eleison II en Dona nobis pacem, maar ook dansen zoals de
koninklijke polonaise in Et resurrexit. Nog uitzonderlijker is dat Bach in delen als
Christe eleison, Laudamus te en Domine Deus laat zien ook de nieuwe, galante muziekstijl te beheersen, stukken die bij zijn zonen zeker in de smaak zijn gevallen.
De harmonische en thematische rijkdom van Bachs grote mis is ongekend. Daarbij komt
dat nauwkeurige bestudering van de partituur een echte uitdaging is, en tegelijkertijd
een balsem voor de geest. Gedurende de kleine veertig jaar dat ik me met dit stuk bezighoud, ben ik steeds weer tegen passages aangelopen die vragen oproepen als ‘Waarom
op deze manier?’ en ‘Wat kan Bach hier in ‘s hemelsnaam mee bedoeld hebben?’ Maar
bij het beluisteren van de muziek vallen al deze vragen weg en past slechts stille verwondering.
Nico van der Meel
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Sara Jäggi sopraan I

De Zwitserse sopraan Sara Jäggi werd geboren
in een gezin waar klassieke muziek een
grote rol speelde. Zij begon haar opleiding
als pianostudent bij Tomasz Herbut aan het
Konzervatorium für Musik und Theater in
Bern. Na het behalen van haar Bachelor zette
zij haar studie voort in Den Haag aan het
Koninklijk Conservatorium waar zij haar
diploma docerend musicus zang haalde onder
begeleiding van Rita Dams en Maria Acda.
Daar ontdekte zij haar passie voor de Duitse
en Italiaanse barokmuziek en verdiepte haar
studie bij Jull Feldmann, Michael Chance
en Peter Kooij van de afdeling Oude Muziek
in Den Haag. Deze studie rondde zij af met
het Masterdiploma uitvoerend musicus.
Deze keuze bepaalde haar verdere muzikale
carrière.
Omdat Sara nieuwsgierig is naar de verbreding van de vocale expressie en nieuwe
toonbereiken, heeft zij nog steeds veel contact
met haar vroegere docent Ronald Klekamp.
Haar activiteiten zijn breed geschakeerd
en omvatten oratoria, kamermuziek en
eigentijdse improvisatie. Regelmatig wordt
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ze uitgenodigd door ensembles als Collegium Vocale Gent (Philippe Herreweghe), het
Leipziger Barockorchester (David Timm), het
Combattimento Consort Amsterdam (Pieter
Dirksen), het Berner Kammerchor (Jörg
Ritter) en het Capricornus Consort Basel
(Peter Barczi). Zij is een graag geziene gast
op Oude Muziek festivals zoals het Festival
Oude Muziek in Utrecht, Tage Alter Musik in
Berlijn, het Musikfest Bremen en het Festival
van Vlaanderen in Brugge.
Sara Jäggi hoort tot de oprichters van het
beroemde Belgische solistenensemble Vox
Luminis en speelt daarin een actieve rol. De
cd van dit gezelschap met de Musikalische
Exequien van Heinrich Schütz werd meermaals bekroond, zoals diapason d’or, de belangrijkste onderscheiding in het Franse cultuurgebied voor (klassieke) muziekopnames,
uitgereikt door het gezaghebbende tijdschrift
Diapason. Een andere hoge onderscheiding
was de Gramophone Recording of the year
2012 door het Engelse muziektijdschrift
Gramophone in de categorie vocale barok.

Maria Valdmaa
sopraan II

Maria Valdmaa uit Estland staat bekend om
haar veelzijdigheid als vertolkster van zowel
oude muziek als hedendaags repertoire. Zij
treedt op in heel Europa. De gezaghebbende
Estse krant Sirp beschreef haar stem als
‘buitengewoon mooi en schoon’.
Maria zong solo met het Residentie Orkest
onder leiding van Richard Egarr, Lars Ulrik
Mortensen, en met het Concerto Copenhagen. Ze vertolkte de rol van Iris in Händels
Semele met dirigent Laurence Cummings,
Bachs Magnificat met Le Concert Lorrain,
Mahlers Vierde Symphonie, en Haydns Scena
di Berenice met het Riga Sinfonietta onder
Tõnu Kaljuste.
In 2014 won ze de Michael Oliverprijs. Ze
was de lieveling van het publiek en won de
Michael Normingtonprijs in de Handel
Singing Competition in Londen. In 2013 won
ze de tweede prijs in de categorie barokzang
in de wedstrijd Premio Fatima Terzo in
Vicenza. Maria Valdmaa voelt zich sterk aangetrokken tot de muziek van Arvo Pärt. Met
regelmaat vertolkt zij werk van deze componist, zoals tijdens het Pärt Days Festival in
Tallinn met Tõnu Kaljuste als muzikaal leider.
Maria werkte nauw met Pärt samen tijdens de

productie van Adam’s Passion.
De recensies over haar performance in de
opera zijn lovend: ‘vlekkeloze techniek en een
buitengewoon fijnzinnig muzikaal gevoel’.
Ook kreeg zij lof voor haar humoristische
vertolking van Semele tijdens het London
Handel Festival.
Zij zong Minna Bertschneider in de premiere
van Dominy Clements’ The Enlightened
Disciple of Darkness. En zij zong rollen in
Händels Orlando, Zerlina in Mozarts Don
Giovanni, Peris in Euridice en Gasparina
in Haydns La Canterina. Haar operadebuut
maakte zij op het festival van Aix-enProvence in 2011 met de productie La
Clemenza di Tito en La Traviata.
Maria Valdmaa studeerde Estse taal enliteratuur aan de Universiteit van Talinn. Ze
zette haar studie voort aan het Koninklijk
Conservatorium in Den Haag en behaalde
haar Bachelor en Master in Oude Muziek
en de historische uitvoeringspraktijk. Hier
studeerde ze bij Barbara Pearson en bij
specialisten in het vakgebied: Jill Feldman,
Michael Chance, Peter Kooij and Vitali
Rozynko.
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Robert Kuizenga altus
Robert is begonnen als jongenssopraan bij het
Roder Jongenskoor onder leiding van Bouwe
Dijkstra. Als hoofdsolist van het Roder Jongenskoor mocht hij onder andere de ‘Angel’
partij uit het oratorium Jeptha (Händel) voor
zijn rekening nemen onder leiding van Paul
McCreesh. Als countertenor had hij op het
conservatorium van Utrecht les van Jan
Zwerver en Eugenie Ditewig. 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

12

onder anderen Ton Koopman, Jos van Veldhoven en Peter Dijkstra. Onlangs won Robert
de jury- en publieksprijs van 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
met het Nederlands Philharmonisch Orkest.
Hiernaast is hij nog regelmatig actief als koorzanger. Robert maakte vijftien jaar deel uit
van de kernbezetting van het vocaal ensemble
The Gents en zong bij verschillende professionele ensembles.

Richard Resch tenor
Richard Resch volgde zijn eerste muzikale
opleiding bij het koor van de Regensburger
Domspatzen. Na een opleiding piano aan
de Hochschule für Musik in Augsburg
studeerde hij klassieke zang bij Agnes Habereder, Hans-Joachim Beyer, Edda Sevenich
en Dominik Wortig aan het Leopold-Mozart-Zentrum aan de universiteit van Augsburg en Oude Muziek en ensemblemuziek
aan de Schola Cantorum Basiliensis in Basel
met Evelyn Tubb en Anthony Rooley. Om
zijn studie te voltooien, volgde Richard masterclasses bij Regina Resnik, Rudolf Janssen,
Rudolf Piernay, Udo Reinemann, Wolfram
Rieger, Gerd Türk en oratoriumklassen bij
Hans-Jörg Albrecht en Frieder Bernius. In
2009 won hij bij de internationale oper-

awedstrijd in Treviso een speciale prijs als
jongste finalist. Ook won hij prijzen bij de
internationale operawedstrijd Kammeroper
Schloss Rheinsberg in 2010, en in 2011
tijdens de internationale operawedstrijd van
Gut Immling. Richard Resch was werkzaam
bij verschillende theaters, zoals het Theater
Augsburg, Staatstheater Braunschweig en
het Prinzregententheater in München. Hij
werkte met dirigenten als Rolf Beck,
Christoph Eschenbach, Helmuth Rilling,
Andres Spering en diverse vooraanstaande
orkesten waaronder het Leipziger Kammerorchester, Neue Hofkapelle München, Bach
Collegium Stuttgart, Sinfoniaorchester. Hij
trad ook op in China en Japan.
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Joanna Huszcza aanvoerder
Joanna Huszcza is een hartstochtelijke
speler van kamermuziek, naast haar
activiteiten als concertmeester 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 op te
nemen in het lesprogramma. Als docent
beleeft zij ook veel plezier aan de hechte
samenwerking met het Koninklijk Conservatorium in Brussel en de afdeling Oude
Muziek daarvan. Zij geeft er regelmatig les
sinds 2015.
Dankbaar denkt zij terug aan de samenwerking met enkele van de meest intelligente en insprirerende 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.

Michiel Meijer
bas
Afkomstig uit een muzikale familie begon de
bas Michiel Meijer zijn opleiding op twaalfjarige
leeftijd met hobolessen bij Henk Knöps. Na de
middelbare school studeerde hij Muziekwetenschap aan de Universiteit van Utrecht
en aansluitend Solozang aan het Conservatorium van Amsterdam bij Charles van Tassel.
Inmiddels heeft hij als solist een breed repertoire
ontwikkeld, waaronder oratoria, liederen en
ensemblemuziek, van vroeg-renaissance tot
hedendaagse composities. De laatste jaren heeft
hij zich voornamelijk gewijd aan muziek uit de
zeventiende en achttiende eeuw, en bouwde hij
zijn reputatie als specialist in barokcantates en
–oratoria. Als solist werkte hij met dirigenten als
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Jos van Veldhoven en Ton Koopman.
Michiel Meijer maakte diverse cd-opnames van
zowel oude alsook hedendaagse muziek.
Als freelancer is hij verbonden aan het
Amsterdam Baroque Choir en het Nederlands
Kamerkoor. Hij volgde masterclasses bij oa.
Charlotte Margiono, Geert Smits en Kurt
Equiluz.
Naast zijn werkzaamheden als uitvoerend kunstenaar, neemt het coachen van kleinere groepen
zangers of hele koren een steeds belangrijker
plaats in. Hij is, samen met violiste Paulien
Kostense, oprichter van het Bach Ensemble
Amsterdam.

15

Tymen Jan Bronda kreeg zijn eerste orgellessen van Piet Wiersma. Zijn talent en
liefde voor het orgel ontwikkelde hij verder
aan het Conservatorium van Groningen.
Hij studeerde bij Johan Beeftink en Theo
Jellema en behaalde zijn diploma kerkmuziek bij het Conservatorium in Zwolle.
In 2009 behaalde hij zijn de titel Master of
Music en overtuigde met zijn recitals in de
Joriskerk te Amersfoort en in de O.L.V.basiliek te Zwolle. Reitze Smits verbonden
aan de Hogeschool van de Kunsten in
Utrecht begeleidde hem in dit traject.
Tymen Jan is sinds 2000 cantor-organist
van de Lutherse Kerk Groningen. Hier
nam hij het initiatief voor de serie ‘Orgel
Anders’. Daarnaast is hij de initiator van de
Cantatediensten in de Lutherse kerk. Op de
tweede zondag van de maand klinkt hier
een cantate van Bach door geïnspireerde
musici onder de bezielende leiding van
Tymen Jan.
Als docent kerkmuziek is hij verbonden aan
de opleiding kerkmuziek NoordNederland die onder auspiciën van het
Bureau Kerkmuziek van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN) plaatsvindt.
De laatste jaren bracht hij diverse cd’s uit
waaronder het met vijf sterren bekroonde
‘In Dulci Jubilo’ op het Schnitgerorgel van
de Der Aa-kerk Groningen.
In 2006 richtte Tymen Jan het Luthers Bach
Ensemble (LBE) op dat zich gespecialiseerd
heeft in de barokke uitvoeringspraktijk. Met
het LBE voerde hij naast diverse Bachcantates en Bachs Weihnachts Oratorium, ook
alle Lutherse Missen uit. Dit jaar voerde hij
opnieuw een in de landelijke pers bejubelde
scenische Matthäus-Passion uit. Als dirigent is hij verder verbonden aan kamerkoor
Tiraña uit Groningen.
In 2012 nam Tymen Jan het initiatief tot
herbouw van het voormalige Schnitgerorgel
van de Lutherse kerk Groningen (1717).
Doel van dit project is het oude instrument
in het Lutherjaar 2017 te laten herrijzen.
Tymen Jan wil met dit project Groningen
als centrum van barokmuziek op de kaart
zetten.
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Luthers Bach Ensemble
Barokorkest
Joanna Huszcza
Joanna Piszczorowicz
Agnieszka Papierska
Femke Huizinga
Veronika Manova
Zdenka Prochazkova
Tom Moonen
Nika Zlataric
Bob Smith
Silvia Jiménez Soriano
Hugo Rodriguez Arteaga
Luke Alexander

viool I (aanvoerder)
viool I
viool I
viool II
viool II
altviool
altviool
cello
cello
violone
fagot
fagot

Robert Koolstra
Emmanuel Frankenberg
Robert de Bree
Hanna Lindeijer
Roberto Bando
Giuditta Isoldi
Dave Hendry
Graham Nicholson
Gerard Serrano Garcia
Koen Plaetinck
Pierre-Antoine Tremblay

continuo (orgel)
continuo (klavecimbel)
hobo I
hobo II
traverso
traverso II / hobo III
trompet I
trompet II
trompet III
pauken
hoorn

Koor
Sopraan
Joske van der Hoeven
Antje van der Tak
Nellie Bolhuis
Eline Jongsma
Marije van der Kooij
Sanne Brederoo
Maria Valdmaa (solist
sopraan II)
Sara Jäggi (solist
sopraan I)

Alt
Floor Pots
Fenny De Boer
Marieke Bouma
Judit Subirana
Robert Kuizenga (solist)
Joukje Jurjens

Tenor
Maarten Romkes
Klaas Lyklema
Gerben Bos
Richard Resch (solist)

Bas
Luuk Dijkhuis
Jaap de Wilde
Henk Timmerman
Michiel Meijer (solist)

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. In de afgelopen
jaren wist het LBE een kern 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 inzicht verschaft in de essentiële aspecten van het leven. Het LBE is letterlijk
en figuurlijk gegrondvest in de Lutherse kerk in Groningen. Het gebouw aan de Haddingestraat heeft
zich de afgelopen jaren 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.

Tymen Jan Bronda dirigent

LBE is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
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Wij zoeken Vrienden en Gulle Gevers
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 5 jaar dan is uw bijdrage middels de ANBI regeling volledig in vijf jaar
volledig aftrekbaar. Een simpel aanmeldingsformulier van de Belastingdienst is gemakkelijk te downloaden: een notaris is overbodig.

Komende uitvoeringen van het
Lutherse Bach Ensemble
Liebster Jesu, mein Verlangen

zaterdag 21 januari 2017 20.00 uur concert Lutherse kerk Groningen i.k.v. Brandenburgs Buffet
zondag 22 januari 10:00 uur cantatedienst Lutherse kerk Groningen
zondag 22 januari 14:30 uur benefietconcert Zuidhorn (besloten)
zondag 5 februari 19.00 uur cantatedienst Grote Kerk Leeuwarden

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.

Programma
J.S. Bach, cantate BWV 32 Liebster Jesu, mein Verlangen
instrumentale werken (nader bekend te maken)

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.

Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Myriam Arbouz (sopraan)
Jonathon Adams (bas)

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.

Entree
Groningen €25 | vriend €20, student €10

Sponsors/gulle gevers voor €1000,00 per jaar (voor 5 jaar), u krijgt daarvoor 2 vrijkaarten voor alle
concerten, 2e rang plaatsen, gereserveerde 2e rang plaatsen, persoonlijk ontvangst bij concerten, 2 x
per jaar een nieuwsbrief, een programma boekje en 1 pauzedrankje.

Markus-Passion

reconstructie Robert Koolstra
vrijdag 17 maart 2017 19.30 uur Kruiskerk Burgum (o.v.)
zaterdag 18 maart 2017 19.30 uur Nicolaikerk Appingedam (o.v.)
zondag 19 maart 2017 10:00 uur cantatedienst Der Aa-kerk Groningen
zondag 19 maart 2017 16:00 uur Martinikerk Doesburg zie ook www.stidomu.nl
Programma
J.S. Bach, Markus-Passion BWV247
Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (ripiënisten & solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda
Anna Kellnhofer (sopraan)
Robert Kuizenga (altus)
Leon van Liere (tenor)
David Greco (bas)
Robert Buckland (Evangelist)
Henk Timmerman (Christus)

18

19

Requiem - Wolfgang Amadeus Mozart
op klassiek instrumentarium

Magnifieke aanbieding!
In 2014 bracht het Luthers Bach Ensemble de cd Magnificat uit, 72 minuten Bach van de bovenste plank.

zaterdag 6 mei 2017 concert Der Aa-kerk Groningen
zondag 7 mei 2017 concert Nicolaikerk Appingedam

De kritieken waren zeer lovend en de eerste
oplage is intussen uitverkocht. Vanwege de aanhoudende vraag heeft het LBE besloten tot een
tweede persing, identiek aan de eerste, dus met
doosje en tekstboekje. Voor onder de kerstboom!
Wij kunnen U de CD aanbieden voor € 10,Te koop tijdens onze concerten.

Programma
Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem in d-moll (KV 626)
Jan Dismas Zelenka, Miserere in C minor ZWV57
Uitvoerenden
Lutherse Bach Academie (projectkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

Magnificat, Luthers Barok Ensemble
Op deze cd staan van Johann Sebastian Bach het
Magnificat D-Dur BWV243 (met Lauden), 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.

Jubileumconcert Petruskerk Leens
zaterdag 24 juni 2017 20:00 uur Petruskerk Leens
zondag 25 juni (locatie nnb)
Programma
cantates van J.S. Bach & Dieterich Buxtehude
orgel soli door Tymen Jan Bronda
Uitvoerenden
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda

In Dulci Jubilo, Tymen Jan Bronda
Trouw (Christo Lelie):

Inwijding nieuwe barokorgel
Lutherse Kerk Groningen

‘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
schaffen is het inspirerende orgelspel van Tymen
Jan Bronda.’

In het kader van het Schnitgerfestival 2017: 31 oktober t/m 5 november
dinsdag 31 oktober 2017 15:00 uur Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, solisten & barokorkest) o.l.v.
Ton Koopman met o.m. Bachcantate BWV 80 Ein feste Burg ist unser Gott en het Bachmotet Singet
dem Herrn ein neues Lied BWV 225

Orgelnieuws (Joost van Beek):
‘Naast speelplezier zijn souplesse en transparantie hier toepasselijke trefwoorden, en als de
muziek daarom vraagt heeft het spel van Bronda
een aanstekelijk drive (“In dir ist Freude”)’.

Donderdag 2 november 2017 20:00 uur Lutherse Kerk concert Nederlandse Bachvereniging
o.l.v. Jos van Veldhoven
Zaterdag 4 november 2017 15:00 uur concert Cordevento XL & Erik Bosgraaf Lutherse kerk
en meer…
In september 2013 nam Tymen Jan Bronda zijn
nieuwste cd op, op het Schnitgerorgel van de
Der Aa-kerk. Het programma bevat werken uit
de vroeg- en laatbarok die op het lijf van het
instrument zijn geschreven.
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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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Colofon
Floormanagers: Titia Patberg, Ite-Harm Meerveld, Thea Plasmans, Janneke Luttje, Jeanette Venema
Fotografie: Titia Patberg
Filmopnames: Richard Bos
Geluidsopnames: Jan Willem van Willigen
Teksten: Ton Kee, Fenny de Boer, Abraham Wierenga, Nico van der Meel, Tymen Jan Bronda
Drukklaar maken: Fenny de Boer (eindredactie)
Ontwerp en opmaak programmaboekje: Lodidesign
Gastgezinnen: Hartelijk dank voor de geboden gastvrijheid aan musici en solisten.
Voor meer informatie en het laatste nieuws kijk op www.luthersbachensemble.nl

Het LBE is ook op Facebook te vinden, met al meer dan 4.000 Vind-ik-leuks.
Word daar ook vriend van het LBE!
Ook op Twitter!
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.

Ook zo genoten van
dit prachtige concert?
Dan is het nu tijd om thuis na te
genieten met een goed glas wijn.
Deze ‘Schnitgerwijn’ is te koop in de pauze en na
afloop van dit concert.
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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)
Marlite Halbertsma (bestuurslid)
Bernard van Reemst (fondsenwerving)
Jan Bouma (bestuurlijk attaché)
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
Inspiciënt: Ite-Harm Meerveld,
Oege Mollema (podium)
Assistant Business Leader: Jikke Barwegen
Floor Manager: Titia Patberg
Choir Manager projectkoor: Betty Knigge

Raad van toezicht

Jan Willem van Willigen
Johan Boiten
Karel Knoll
Jeroen Knot
Jan Hendrik Kuiper
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