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GEEF EN LAAT  
BACH KLINKEN
Maak het Mee als Vriend, mEt VRIENDENmAGAzINES, 
VRIENDENREPEtItIES & Vriendenconcert

6 
kaarten

Toegang 
tegen 

Vriendenprijs

Toegang 
tegen 

Vriendenprijs
2  

vrijkaarten

4  
kaarten

2  
kaarten

€ 35,-  
Andante

€ 60,-  
Allegro

€ 90,-  
Presto

Voorrang bij het bestellen van abonnementen
en kaarten via de Nederlandse Bachvereniging

Voorrang bij het bestellen van kaarten voor de 
Matthäus-Passion in de Grote Kerk, Naarden

Toegang tot het Vriendenconcert  
voor 2 personen

Gratis naar één Vriendenrepetitie  
(2 personen)

Gratis twee keer per jaar het 
Vriendenmagazine

Korting op abonnementen, cd’s en speciale 
Vriendenaanbiedingen

Is concertbezoek – voor u als echte 
Bachliefhebber – niet voldoende en wilt u 
meer? Dat kan uiteraard bij de Nederlandse 
Bachvereniging! Ons ensemble kan, naast 
uw morele steun, ook uw financiële steun 
goed gebruiken. Uw donatie wordt be-
steed aan onder andere talentontwikke-
ling, unieke (buitenlandse) concerten en 
natuurlijk het prestigieuze project All of 
Bach. Doet u mee als Vriend, donateur of 
begunstiger van ons Bachfonds?

Word ook Vriend Via 
BACHVERENIGING.NL/VRIENDEN

word vriend

02



03

Johann sebastian Bach 1685-1750
Concert in Bes groot
zesde ‘Brandenburgs’ concert, 
BWV 1051
[allegro]
adagio ma non tanto
allegro

Philipp heinrich erlebach 1657-1714
Affettuoso – Allegro – Grave  
uit ‘Sonate in F groot’, nr. 6

Johann sebastian Bach
Concert in F groot 
Eerste ‘Brandenburgs’ concert, 
BWV 1046
allegro
adagio 
allegro
Menuet – trio – Menuet – Polonaise – 
Menuet – trio - Menuet

Pauze

Johann sebastian Bach 
Concert in F groot
tweede ‘Brandenburgs’ concert, 
BWV 1047
[allegro]
andante
allegro assai

Pierre-Gabriel Buffardin  
ca. 1690-1768
Andante uit ‘Concert in e klein’

Johann sebastian Bach
Concert in D groot
Vijfde ‘Brandenburgs’ concert, 
BWV 1050
allegro
affettuoso
allegro

programma





Nederlandse Bachvereniging
Shunske Sato, viool en leiding 

shunske sato,  
sayuri Yamagata,  
anneke van haaften, viool 
staas swierstra,  
shunske sato,  
sayuri Yamagata, altviool
lucia swarts, cello
robert Franenberg, contrabas
Mieneke van der Velden,  
ricardo rodriguez Miranda,  
viola da gamba 
Marten root,  
doretthe Janssens (7 oktober), fluit
Pedro castro, blokfluit
emma Black, Pedro castro, 
Yongcheon shin, hobo
eyal streett, fagot
robert Vanryne, trompet
teunis van der Zwart,  
Gijs laceulle, hoorn
diego ares (solo),  
siebe henstra (continuo), 
klavecimbel
 

donderdag 27 september 
haarlem, Philharmonie,  
20.15 uur
vrijdag 28 september  
Groningen, de oosterpoort,  
20.15 uur 
zaterdag 29 september
tilburg, concertzaal,  
20.30 uur
zondag 30 september
alkmaar, Grote kerk,  
16.00 uur
dinsdag 2 oktober 
Utrecht, tivoliVredenburg,  
20.15 uur 
Dit concert wordt opgenomen  
voor allofbach.com.
woensdag 3 oktober
rotterdam, de doelen,  
20.15 uur 
Dit concert wordt live uitgezonden  
op Radio 4 door de NTR.
donderdag 4 oktober
enschede, Muziekcentrum,  
20.15 uur
vrijdag 5 oktober
eindhoven, Muziekgebouw,  
20.15 uur
zaterdag 6 oktober 
amsterdam,  
Muziekgebouw aan ’t iJ,  
20.15 uur
zondag 7 oktober
naarden, Grote kerk,  
16.00 uur
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uitvoerenden
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over het programma

“DE  
OpzET  
VAN DEzE  
STUKKEN Is  
ongekend”



Shunske Sato wil meteen kwijt: “We kennen deze 
concerten van Bach heel goed, maar mijn god, hoe in-
gewikkeld zijn ze toch nog! Je loopt continu op je tenen. 
Je moet goed weten hoe je eigen partij zich verhoudt 
tot die van je medespelers: mag je hier soleren, of ben 
je juist begeleiding? Ben je concurrent of partner van 
een andere partij? Is deze maat meer kamermuzikaal 
en delicaat bedoeld, of orkestraal en machtig? En je rol 
of boodschap verandert vaak binnen een halve maat. 
De opzet van deze stukken, met alle kleurrijke instru-
mentcombinaties, is ongekend. We voeren de muziek 
enkelvoudig bezet uit, ik hoop dat dat de transparantie 
ten goede komt.” 

Concerten als cadeau
Bach leverde zijn ‘Brandenburgse’ concerten (BWV 
1046-1051) af in 1721 toen hij kapelmeester was in  
Köthen. ze vormden een cadeautje voor de markgraaf 
van Brandenburg. Op het titelblad staat Concerts  
avec plusieurs instruments. pas veel later werden ze  
‘Brandenburgse’ concerten genoemd. Bronnen wijzen 
erop dat de werken zijn samengesteld uit materiaal dat 
Bach al voor zijn Köthense verblijf geschreven had. Na-
dat Bach ze had verstuurd aan de markgraaf, is er niets 
meer van de concerten vernomen, totdat ze honderd 
jaar na de dood van de componist werden teruggevon-
den en uitgegeven. 07

door Frederike Berntsen

Het nieuwe seizoen van de Nederlandse 
Bachvereniging gaat van start met het 
eerste eigen project van de nieuwe 
artistiek leider, Shunske Sato. Hij stelde 
een programma samen met vier van de 
zes ‘Brandenburgse’ concerten, gelardeerd 
met werk van pierre-Gabriel Buffardin en 
philipp Heinrich Erlebach.



over het programma
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Bruggen slaan
Tussen de gekozen ‘Brandenburgse’ 
concerten speelt de Bachvereni-
ging muziek van Bachs tijdgenoten 
Buffardin en Erlebach. Om even het 
gehoor op te frissen, volgens Sato. “Alle 
zes de ‘Brandenburgse’ concerten in 
één programma vind ik wat veel. De 
luisteraar hoort bij Bach ingewikkeld 
meerstemmig materiaal, met Buffar-
din en Erlebach creëren we interes-
sante rustpunten.”
“Buffardin was een virtuoos fluitist uit 
Dresden. Het Andante uit zijn Concert 
in e klein is heel galante muziek. Er be-
staat een theorie dat Bach de fluitpartij 
van het Vijfde ‘Brandenburgs’ concert 
met hem in gedachten schreef. Op 
deze manier sla ik een brug tussen het 
Tweede en het Vijfde concert.”
“Van Erlebach – hij komt oorspronke-
lijk uit Ostfriesland (in noord Duits-
land) – kennen we weinig muziek. 
Een groot deel van zijn oeuvre is in 
1735 door brand verloren gegaan. Hij 
schreef zijn Sonate in F groot voor een 
bezetting die je zelden hoort: violino 
piccolo, viola da gamba en continuo. 
Een combinatie van instrumenten die 
in de ‘Brandenburgse’ concerten niet 
voorkomt. Dit is dus een mooi comple-
mentair werk, en het blijft in de geest 
van de ‘Brandenburgse’ concerten, met 
hun experimentele instrumentaties.”

Als op een kleine fiets
Sato tovert tijdens dit project met drie 
violen: de violino piccolo, een altviool 
en zijn gewone barokviool. Van de alt 
in het Zesde ‘Brandenburgse’ concert 
stapt hij over op de piccolo in het 
Eerste en in Erlebachs muziek, in de 
overige stukken is de gewone viool aan 
zet. “De aanpassing gaat automatisch. 
Als je altijd op een grote fiets zit en je 
doet even een rondje op een kleiner 
model, dan pas je je vanzelf aan – je 
zoekt de juiste balans. Waar ik wel op 
moet letten is de strijkstok. De  
positionering van de strijkarm is  
telkens anders. Op de violino pic-
colo heb je beide armen dicht bij je 
lichaam, bij de alt verder weg. zoals 
de Italiaanse violist Viotti al in de 
achttiende eeuw zei: ‘Le violon, c’est 
l’archet’. Bepalend voor het vioolspel is 
de streek.”
 
Bijzondere solo-instrumenten
“De violino piccolo heeft maar korte 
tijd in de belangstelling gestaan. Mon-
teverdi gebruikte het instrument, in 
Bachs tijd raakte het alweer uit de 
mode. Bij de piccolo gaat het om een 
kleureffect. Het instrument is kleiner, 
is hoger gestemd dan een gewone 
viool en klinkt ook iets nasaler. Mijn 
violino piccolo is erg mooi, mag ik dat 
zeggen? Vrienden komen vaak naar 
mij toe om hem te lenen. Vanwege de 
snaarspanning kan een piccolo snel 
krasserig klinken, de mijne heeft geluk-
kig een soepel geluid… maar alleen als 
ik dat wil!” 
“De trotse hoorns in het Eerste ‘Bran-
denburgse’ concert zijn overweldigend. 
In die tijd werd de hoorn sterk geas-
socieerd met de jacht en werd het echt 
als een buiteninstrument beschouwd. 



precies dat laten de hoorns in het Eerste concert 
horen met hun signaalachtige figuren die nergens 
anders in het orkest voorkomen.”  

Unieke combinaties
Sato’s altviool klinkt in het Zesde concert. Dit concert 
is een primeur voor hem, hij voerde het nog niet 
eerder uit. “Ik ken het stuk natuurlijk al lang, maar ik 
sta er toch weer van te kijken hoeveel verrassingen je 
tegenkomt als je opnieuw in de partituur duikt. De 
combinaties van instrumenten die in de ‘Branden-
burgse’ concerten voorkomen zijn grotendeels uniek 
binnen Bachs oeuvre. Vaak hebben de instrumenten 
een afwijkende functie: in het Zesde concert zit een 
van de edelste instrumenten, de viola da gamba, ver-
stopt in de begeleiding onder de altviolen, die nor-
maal gesproken zelden als solisten mogen optreden. 
Dat zou met Bachs Lutherse achtergrond te maken 
kunnen hebben: ieder mens is gelijk.”
“Het Tweede concert heb ik voor het eerst in een 
kerk gespeeld in New York, dat was mijn allereerste 
‘Brandenburg’-ervaring, ik was toen twaalf jaar. Hoe 
haalde Bach het in zijn hoofd om de blokfluit, een 
van zachtst denkbare instrumenten, te combineren 
met een van de gespierdste koperinstrumenten, de 
trompet? De trompetpartij is overigens nauwelijks 
speelbaar. Voor trompettisten is dit een van de moei-
lijkste partijen uit het repertoire.”
“In het Vijfde concert, met klavecimbel, fluit en viool 
als solistentrio, is de uitdaging om zo goed mogelijk 
te mengen met je medespelers. De viool is van nature 
een krachtig instrument, en hier wil ik het zo delicaat 
mogelijk laten klinken. Ik moet hier soleren zonder te 
soleren. Voor de klavecinist – wij nodigden voor deze 
gelegenheid Diego Ares uit - is dit concert een trakta-
tie, het slot van het eerste deel kent zijn weerga niet.”  

tempo en opstelling
“Voor al deze concerten geldt dat we het tempo 
afstemmen op de omgeving. Het tempo is onder-
geschikt aan de akoestiek en aan het karakter en de 
boodschap van het stuk. Wanneer je te maken hebt 
met veel galm in een zaal, moet je trager spelen.”  09

In het 
Vijfde 

concert 
moet ik 
soleren 

zonder te 
soleren
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Tijdens het concert in TivoliVredenburg 
in Utrecht zullen de musici in een cirkel 
spelen. “We weten dat deze concerten 
aan markgraaf Christiaan Lodewijk 
opgedragen zijn, maar we weten niet 
precies waar en hoe ze werden uitge-
voerd. Hoogstwaarschijnlijk waren ze 
niet bedoeld voor achthonderd man 
publiek. Er zitten talloze mooie details 
en finesses in, die ik zo goed mogelijk 
wil laten overkomen. In een cirkel kun-
nen we niet alleen voor het publiek, 
maar ook voor elkaar spelen. De Grote 
zaal van TivoliVredenburg kent geen 
echte voor- of achterkant, en daardoor 
hoop ik dat de hiërarchie tussen de 
spelers en de kloof tussen spelers en 
luisteraars verdwijnt. De opname voor 
All of Bach wordt in Utrecht gemaakt, 
met deze opstelling.”

 
Eenmalige gebeurtenis
“Voor de toekomst zou ik wensen dat we 
dynamischer worden. Ik stel me voor dat 
we bij het project ‘Café zimmermann’, 
tegen het einde van het seizoen, niet in 
concertkleding spelen. Naar de muziek in 
dit programma kwamen destijds stadsbe-
woners in het koffiehuis luisteren. Stilte 
tijdens die concerten bestond niet, zelfs 
niet bij de cantates. Je leest over pratende 
mensen en kinderen die rondliepen. Dat 
is ons vreemd, en of een reconstructie 
daarvan wenselijk is, is maar de vraag. 
Maar die levendigheid wil ik wel in het 
achterhoofd houden. Een concert is geen 
voorstelling, ik noem het liever een beleve-
nis. Het Japans kent de term ichigo-ichië: die 
duidt een gebeurtenis aan die maar een keer 
binnen je leven voor kan komen. Daar wil ik 
altijd naar streven, ook op het podium.”



Wat is een concert?
In het Nederlands betekent ‘concert’ 
twee dingen. Allereerst is een ‘concert’ 
een “muziekuitvoering voor publiek”. 
Ook wordt het woord gebruikt voor 
een specifiek muziekstuk; “een stuk 
voor één of meer solo-instrumenten 
met orkestbegeleiding”. Tijdens dit 
concert hoort u dus verschillende 
concerten. 
De term concert als benaming voor 
een specifiek muziekstuk komt van 
het Italiaanse ‘concerto’. Ook die 
Italiaanse term werd door de eeu-
wen heen op verschillende manieren 
gebruikt. In de achttiende eeuw werd 
met een ‘concerto’ steeds vaker een 
muziekstuk met solist(en) en begelei-
ding bedoeld. De eerste concerten in 
die zin werden geschreven door Torelli 
en Corelli in Italië rond 1700. Al snel 
werd het genre populair, mede door 
Vivaldi die meer dan vijfhonderd con-

certen schreef voor alle denkbare bezet-
tingen en orkest – bijvoorbeeld voor twee 
mandolines of voor viola d’amore en luit. 
Belangrijk bij een concert is het contrast 
tussen de verschillende groepen. De solist 
of het groepje solisten (solo of concer-
tino) en de rest van het ensemble (tutti), 
wedijveren met elkaar. In de loop van de 
achttiende eeuw werd virtuositeit in de 
solopartij(en) daarbij steeds belangrijker. 
Een concert bestond in de achttiende 
eeuw meestal uit drie delen: snel – lang-
zaam – snel. Vanuit Italië werd het genre, 
mede dankzij de vele muziekdrukken, ook 
snel populair bij componisten als Pisen-
del, Telemann en Bach. Waar in de barok 
nog vaak concerten voor meerdere solo-
instrumenten geschreven werden, zoals 
Bachs ‘Brandenburgse’ concerten, werd 
dat in de loop van de negentiende eeuw 
steeds minder gebruikelijk. Componisten 
beperkten zich tot concerten voor één 
solist, meestal een violist of pianist. 11

Hoe haalt Bach 
het in zijn hoofd 
om de blokfluit 
te combineren 
met de trompet? 



Al bijna honderd jaar is de Nederlandse Bachvereniging dé 
uitvoerder van Bachs Matthäus-Passion in de Grote Kerk in 
Naarden. Tegenwoordig beperken we ons niet tot dit ene 
hoogtepunt, maar spelen we al het werk van Bach en zijn tijd- en 
geestgenoten en plaatsen dat in een context. Het hele jaar door, in 
binnen- en buitenland.

In het bijna honderdjarig bestaan werd de Nederlandse 
Bachvereniging geleid door Johan Schoonderbeek, Evert Cornelis, 12

NEDERLANDSE  
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Anthon van der Horst, Charles de Wolff en 
Jos van Veldhoven. Hij transformeerde de 
Bachvereniging tot een toonaan gevend 
vocaal-instrumentaal barokensemble dat 
op authentieke instrumenten speelt. 

Met ingang van seizoen 2018-2019 staat 
de Bachvereniging onder leiding van 
Shunske Sato. Deze jonge violist was de 
afgelopen jaren concertmeester onder 
Jos van Veldhoven en zal verschillende 
producties leiden vanaf de eerste 
lessenaar. Eén van Sato’s speerpunten 
is het plaatsen van Bach en zijn werk 
in context. Dat betekent dat er de 13

biografieën

komende jaren ook meer werken van 
tijdgenoten van Bach op de lessenaar 
zullen staan, onder leiding van Sato 
of diverse gastdirigenten, zoals ook 
onder Jos van Veldhoven regelmatig 
gebeurde. zo waren onder meer 
peter Dijkstra, Iván Fischer, Lars 
Ulrik Mortensen, Hans Christoph 
Rademann, Ed Spanjaard, Masaaki 
Suzuki en Gustav Leonhardt te gast bij 
de Bachvereniging. 

All of Bach
In 2013 begon de Bachvereniging met 
het vernieuwende megaproject All 
of Bach – het uitvoeren en opnemen 
van alle werken van Johann Sebastian 
Bach. Er zijn ruim 200 werken 
gepubliceerd op allofbach.com en er 
worden regelmatig nieuwe opnames 
gepubliceerd. Sinds september 2018 
verschijnen er ook wekelijks opnames 
op YouTube. Musici uit het ensemble 
lichten de werken zelf toe en de 
composities worden rijk voorzien 
van achtergrondinformatie. zo wil de 
Nederlandse Bachvereniging iedereen 
dichter bij Bach brengen.
 
De jeugd heeft de toekomst
Met het Young Bach Fellowship biedt 
de Bachvereniging een podium 
aan jonge musici die zich willen 
bekwamen in de barokmuziek. zij 
worden intensief begeleid door 
de orkestleden en zangers van de 
Bachvereniging. Jarenlang trok de 
Bachvereniging vele honderden 
leerlingen uit het voortgezet onderwijs 
met het educatieprogramma ‘Oog in 
oog met de Matthaüs-Passion’. Vanaf 
voorjaar 2019 biedt de Bachvereniging 
een nieuw educatieproject voor het 
voortgezet onderwijs.
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Shunske Sato,  
viool en leiding
shunske sato (1984) is één van de 
beste violisten van zijn generatie. Met 
ingang van seizoen 2018-2019 is hij 
artistiek leider van de nederlandse 
Bachvereniging. Zijn veelzijdigheid 
en ervaring, zowel op moderne als 
authentieke instrumenten, vormen 
een stevige basis voor deze functie. 
leidend vanaf de eerste lessenaar 
zal hij het ensemble met een frisse 
blik aanvoeren in programma’s met 
muziek van Bach en tijdgenoten. hij is 
tevens concertmeester van concerto 
köln en wordt regelmatig gevraagd als 
leider door onder meer het Freiburger 
Barockorchester. 
shunske speelt al viool vanaf zijn twee-
de en studeerde aan Juilliard school 
in new York, in Parijs en in München, 
bij dorothy delay, Masao kawasaki, 
Gérard Poulet en Mary Utiger. 
in 2010 won hij de publieksprijs én de 
tweede prijs van het Johann sebastian 
Bach concours in leipzig. hij soleerde 
over heel de wereld bij onder meer het 
orkest van de deutsche oper in Berlijn, 
het nhk symphony orchestra, het 
symphonieorchester des Bayerischen 
rundfunks in München, de academy 
of ancient Music en the australian 
Brandenburg orchestra. Zo werkte 
hij samen met dirigenten als richard 
egarr, christopher hogwood, Vaclav 
luks, kent nagano en Jos van Veldhoven. 
shunske sato is hoofdvakdocent  
barokviool aan het conservatorium 
van amsterdam. hij woont in neder-
land, is getrouwd met pianiste shuann 
chai en heeft een dochter.

Sayuri Yamagata, 
Japanse violiste  
al meer dan 30 jaar in nederland.  
Vaste waarde bij onder meer de neder-
landse Bachvereniging en het orkest van 
de achttiende eeuw. docente aan het 
conservatorium van amsterdam. 

Anneke van Haaften 
nederlandse violiste 
speelt al meer dan 20 jaar bij de Bach-
vereniging. houdt van de subtielere klank 
van darmsnaren. 

Staas Swierstra 
nederlandse altviolist
aanvoerder van onze altvioolgroep. Vanaf 
de oprichting betrokken bij het orkest van 
de achttiende eeuw. speelt ook bij Musica 
amphion en de nieuwe Philharmonie Utrecht. 

Lucia Swarts 
nederlandse celliste 
leerling van anner Bijlsma. Vaste celliste 
van de nederlandse Bachvereniging en 
asko|schönberg. Bevlogen docente  
(modern en barok) aan het conservatorium 
van den haag en coördinator van de 
jongtalentklas.
 
Robert Franenberg 
amerikaanse contrabassist  
combineert orkestbaan bij het rotterdams 
Philharmonisch orkest met kernlidmaat-
schap van de nederlandse Bach- 
vereniging. speelt ook bij het orkest van 
de achttiende eeuw. 

mieneke van der Velden 
nederlandse viola  
da gamba-speelster 
leidt eigen ensemble armonia sonora. 
docente aan conservatoria van amsterdam 
en den haag. Vaste viola da gambaspeel-
ster van de nederlandse Bachvereniging.
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Ricardo Rodriguez miranda
Venezolaanse viola  
da gambaspeler
Was als kind al geboeid door oude muziek 
en raakte gefascineerd door de viola da 
gamba. trok op zijn negentiende naar 
den haag om zijn dromen waar te ma-
ken en viola da gamba te studeren.

marten Root 
nederlandse fluitist 
Geliefd docent aan de conservatoria van 
amsterdam en Bremen. eerste fluitist van 
de nederlandse Bachvereniging en bij 
John eliot Gardiner. altijd op zoek naar het 
juiste instrument. Bouwt zelf ook fluiten. 

Doretthe Janssens 
nederlandse fluitiste 
al heel jong geboeid door de klank van 
barokinstrumenten. Vast ensemblelid van 
de nederlandse Bachvereniging.  
Bloeiende eigen lespraktijk voor zowel 
moderne als historische fluit. Musicologe.  

Emma Black 
australische hoboïste  
liefde voor oude muziek bracht haar 
naar Zürich en Basel. speelt bij Wiener 
akademie en het Balthasar neumann 
ensemble. speelt voor het eerst bij  
de Bachvereniging.

Pedro Castro 
Portugese hoboïst 
de barokhobo bracht hem naar  
den haag. speelt bij verschillende  
gespecialiseerde barokorkesten. speelt in 
dit project ook blokfluit. 

Youngcheon Shin 
koreaanse hoboïst 
Was Young Bach Fellow bij de  
nederlandse Bachvereniging. Maakt deel 
uit van ensemble radio antiqua. Geeft  
les in het maken van rieten aan het  
conservatorium van amsterdam. 

 
Eyal Streett 
israelische fagottist 
Werd als kind gefascineerd door de 
contrafagot. reisde als tiener naar 
nederland om een barokfagot te 
kopen. heeft eigen ensemble rubato 
appassionato.  

Robert Vanryne 
engelse trompettist 
Vast ensemblelid bij de nederlandse 
Bachvereniging en John eliot Gardiner. 
Bouwt zijn eigen instrumenten en die 
van veel andere professionals.  
 
teunis van der zwart 
nederlandse hoornist 
ambassadeur van de natuurhoorn. 
soleert en speelt bij veel ensembles.  
dirigent. docent aan conservatorium 
van amsterdam en den haag. in  
amsterdam ook studieleider oude muziek. 

Gijs Laceulle 
nederlandse hoornist 
Verruilde de moderne hoorn voor de 
natuurhoorn. Vast ensemblelid van de 
nederlandse Bachvereniging en het 
Freiburger Barockorchester. 

Diego Ares 
spaanse klavecinist,  
charismatische solist. studeerde onder 
meer in nederland bij richard egarr 
en soleerde door heel europa en in 
Japan. speelt elke ochtend een stukje 
Goldberg-Variaties.
 
Siebe Henstra 
nederlandse klavecinist 
Wilde zo graag klavecimbel spelen dat 
hij zijn eigen instrument bouwde.  
docent aan conservatoria van Utrecht 
en den haag. Vaste continuo-speler 
van de nederlandse Bachvereniging.
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Kerst  
Met  
BACh

in aanloop naar de 
feestdagen kunt u ge-
nieten van ́ kerst met 
Bach´: cantates die 
Bach componeerde ter 
ere van Maria en kerst-
mis. ter vergroting van 
de kerstvreugde zet 
Bach in deze levendige 
muziek een weelde 
aan instrumenten in. 
de uitvoering is in  
vertrouwde handen 
bij de man die in 2003 
onze Matthäus- 
Passion dirigeerde:  
Marcus creed. 
11 t/m 23  
december in  
Amsterdam,  
Naarden, Utrecht, 
Haarlem,  
Rotterdam, Kampen,  
Den Bosch,  
maastricht en  
tilburg.  
kaarten: 
bachvereniging.nl
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Met ingang van het seizoen 2018-2019 is 
all of Bach ook op Youtube te vinden! Zo 
maken we ons prachtige videomateriaal 
toegankelijk voor een nog breder publiek. 
U vindt de video’s op het Youtubekanaal 
van de nederlandse Bachvereniging. Bij 
aanmelding als abonnee van dit kanaal, 
ontvangt u een melding zodra er een 
nieuwe video gepubliceerd wordt. Zo blijft 
u goed op de hoogte!

We werken aan een nieuwe website! 
Bachvereniging.nl wordt frisser en 
eigentijdser, makkelijker en gebruiks-
vriendelijker. het bestelproces blijft 
hetzelfde, dus u kunt uw kaarten 
blijven bestellen zoals u gewend bent. 
Naar verwachting gaat de nieuwe 
website binnenkort live.

op speciaal verzoek van de 
ZaterdagMatinee voert ons ensemble 
onder leiding van shunske sato op 13 
oktober de nederlandse première van 
het oratorium Il sacrifizio di Abramo 
uit. het oratorium is gecomponeerd 
door camilla de rossi (ca 1670-1710) in 
opdracht van keizer Joseph i van  
oostenrijk. in de achttiende 
eeuw fronste menigeen nog de 
wenkbrauwen bij het idee dat een 
vrouw zou componeren, maar de rossi 
trok zich daar gelukkig weinig van aan! 
13 oktober, 14.15 uur, Het Koninklijk 
Concertgebouw, Amsterdam.  
kaarten: concertgebouw.nl

all oF BACH

NIEUWE 
WEBSItE

13 oktoBer:  
ZATErDAG- 
MATINEE IN  
hET CONCErT- 
GEBOuW

17
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organisatie

 
Colofon
tekst
Frederike Berntsen
samenstelling en eindredactie
Marloes Biermans  
ontwerp
studio Pot & van der Velden, den haag  
fotografie
allofbach.com, Jorieke klein leetink, 
dana van leeuwen, Yat ho tsang 

Bestuur
ab van der touw, voorzitter  
Pim Mol, penningmeester 
Gerdi Verbeet, secretaris  
Peter Bommel, hanne Buis,  
Marry de Gaay Fortman, atzo nicolaï, 
thies roorda, Margot scheltema  

Bestuur Stichting Vrienden
laetitia Griffith, voorzitter  
Jacqueline van Zwol, penningmeester  
Bonne datema, secretaris 
siebe henstra, Pol schevernels 

Bestuur Stichting Ondersteuning
harry hendriks, voorzitter
Pieter Jongstra, penningmeester
Philip scheltens, secretaris
Maartje Bouvy, anita nijboer
kees van der Waaij
 
Artistieke commissie
Joop daalmeijer, voorzitter
Marloes Biermans, secretaris
siebe henstra, shunske sato, 
rené Veen, thiemo Wind

Staf
algemeen directeur 
Willemijn Mooij 
 
artistiek leider 
shunske sato 

directie-assistent
sara Pleyte 
hoofd financiën
chris van de Ven 
productie
imke deters, Marco Meijdam
Jessie Verbrugh (film all of Bach)
hilde Van ruymbeke 
artistiek medewerker
Marloes Biermans
marketing, communicatie  
& verkoop
annelie Bulsing (hoofd),  
eva terpstra, david de Jong,
sarah-lotte rietdijk,  
kimberley van Veldhuyzen
educatie
david de Jong
hoofd development
liza Westendorp
boekhouding
tonny de Waaij
bibliotheek
Jan hemmer
stemmer
eduard Bos
podium en vervoer
Jacques de rijk, Matthijs kappers
vaste vrijwilligers
rom Molemaker
christien van oostveen

Nederlandse Bachvereniging
Postbus 295, 3500 aG Utrecht
030 - 2513 413
info@bachvereniging.nl
bachvereniging.nl, allofbach.com
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Bedrijfsdonateurs
achmea holding
aegon nv
koninklijke ahrend nederland
amerborgh
royal Boskalis Westminster nv
Brunel international nv
dijkstra & Parners Wealth Management
dsM nv
eY
eValuation capital Management B.V.
koninklijke Frieslandcampina
havenbedrijf rotterdam nv
heijmans nv
incision, sharing surgical skills
inG
het kadaster
stichting kampen cultuur
kapp nederland
klM
kPMG
Mckinsey & company
nederlandse spoorwegen nv
nederlandse Vereniging van Banken
nn Group nv
koninklijke nen
oranje-nassau Groep bv
Philips nederland bv
Pwc
rabobank nederland nv 
recruit Global staffing BV 
rituals cosmetics
siemens nederland nv 
simac techniek nv
stibbe
tBi holdings
tennet holding bv
the learning network
transfer solutions
Unilever
UsG People
Vvaa

Subsidiënten en fondsen
Fonds Podiumkunsten
Gemeente Utrecht
Gemeente Maastricht
Gemeente Gooise Meren (naarden) 
stichting eleven Floawers Foundation

Partner
deloitte

All of Bach wordt  
mede mogelijk gemaakt door
amerborgh
UsG People
Gieskes-strijbis Fonds
Prins Bernhard cultuurfonds
rabobank nederland
stichting aMModo
stichting dioraphte  
VsBfonds 
en vele particulieren

neem dan contact op met  
sara Pleyte (directie-assistent)  
via 030 - 2524 010,  
sara.pleyte@bachvereniging.nl 
of kijk op bachvereniging.nl/
steun-ons

Wilt u ons  
ook steunen?

subsidiënten fondsen en 
bedrijfsdonateurs



HEt BACHFONDS  
VRAAGt UW INVEStERING
Wie Van de MUZiek Van Bach hoUdt, Zit nerGens 
anders in de Wereld Zo Goed als BiJ de 
nederlandse BachVereniGinG.

KIJK VOOR mEER INFORmAtIE OVER HEt BACHFONDS OP

BACHVERENIGING.NL /BACHFONDS

Met hulp van onze donateurs worden 
onze dromen werkelijkheid, zoals 
jaarlijks de prachtige Matthäus-Passion 
uitvoeren op de mooiste locaties van 
Nederland. Of het streven om echt álle 
werken van Bach online te plaatsen; 
voor iedereen over de hele wereld gratis 
te bekijken en te beluisteren. Ook ú 
kunt investeren in de Bachvereniging 
en haar bijzondere projecten; met een 
jaarlijkse gift aan het Bachfonds helpt 
u de Bachvereniging internationaal op 
de kaart te zetten. 
 

Als donateur aan het Bachfonds heeft 
u zelf de keus  hoeveel u wilt investeren. 
Vanaf € 1000,- per jaar plukt u al 
vruchten van uw gift, maar: hoe meer 
u investeert, hoe meer u rendeert. 
Vanaf € 5000,- per jaar ontvangt u 
bijvoorbeeld een uitnodiging voor de 
Matthäus-Passion in Naarden op Goede 
Vrijdag. En: uiteraard zijn deze giften 
tegen gunstige voorwaarden fiscaal 
aftrekbaar. Geef uw interesse aan via 
www.bachvereniging.nl/bachfonds. 
Hier vindt u het complete donatie-
programma van de Bachvereniging  
en ziet u wat het beste bij u past. 


