
	  

Heusden,	  augustus	  2012.	  
	  
Geachte	  Vrienden,	  
Hier	  is	  dan	  de	  eerste	  Vriendenbrief	  van	  de	  Stichting	  Heusden	  Vesting	  Klassiek	  waarin	  wij	  u	  graag	  informeren	  
over	  het	  komende	  Kerstconcert,	  de	  Matthäus	  Passion	  2013	  en	  een	  bijeenkomst	  voor	  onze	  Vrienden	  op	  29	  
september	  a.s.	  in	  Heusden.	  
	  
Kerstconcert	  2012.	  
Op	  zaterdag	  15	  december	  2012	  vindt	  het	  Kerstconcert	  plaats.	  
Uitgevoerd	  wordt	  het	  Weihnachtsoratorium	  van	  J.S.	  Bach	  en	  wel	  de	  Cantates	  1,3,4	  en	  6.	  
De	  uitvoerenden	  zijn:	  Amaryllis	  Dieltiens-‐Sopraan,	  Wilke	  te	  Brummelstroete-‐Mezzosopraan,	  
Joshua	  Ellicott-‐Tenor,	  Matthijs	  van	  de	  Woerd-‐Bariton.	  	  
Verder	  werken	  mee	  Vocaal	  Ensemble	  Markant	  en	  Concerto	  Brabant.	  De	  muzikale	  leiding	  is	  weer	  in	  handen	  
van	  Bernhard	  Touwen.	  Aanvang	  is	  om	  20.00	  uur.	  	  Via	  onze	  website	  kunnen	  vanaf	  begin	  oktober	  weer	  kaarten	  
worden	  besteld.	  	  
	  
Matthäus	  Passion	  2013	  en	  2014	  
De	  solisten	  voor	  2013	  zijn	  vastgelegd	  en	  we	  zijn	  bijzonder	  verheugd	  dat	  wij	  weer	  verzekerd	  zijn	  van	  een	  
kwalitatief	  hoog	  niveau.	  Evangelist-‐Jan	  van	  Elsacker,	  hij	  soleerde	  voor	  het	  laatst	  in	  2006	  in	  Heusden.	  
Christus-‐Martijn	  Sanders,	  Sopraan-‐Johanni	  van	  Oostrum,	  Alt-‐Carina	  Vinke,	  Tenor-‐Peter	  Gijsbertsen,	  
Bas-‐Marc	  Pantus.	  
Ook	  voor	  2014	  zijn	  er	  al	  voorlopige	  afspraken	  gemaakt	  met	  solisten.	  We	  proberen	  er	  steeds	  vroeg	  bij	  te	  zijn	  
om	  die	  solisten	  die	  wij	  graag	  terugzien	  ruim	  van	  te	  voren	  vast	  te	  leggen.	  
Zo	  was	  de	  Evangelist	  Stephan	  Adriaens	  in	  2012	  voor	  ons	  een	  bijzondere	  verrassing.	  Voor	  2013	  lukte	  het	  niet	  
meer	  maar	  voor	  2014	  hebben	  wij	  hem	  weer	  kunnen	  contracteren.	  Verder	  soleren	  in	  2014	  Hubert	  Claessen	  
als	  Christus,	  Heleen	  Koele-‐Sopraan,	  Wilke	  te	  Brummelstoete-‐Mezzosopraan,	  Pascal	  Pitte-‐Tenor	  en	  Matthijs	  
van	  de	  Woerd-‐Bariton(onder	  voorbehoud)	  
	  
Vriendenbijeenkomst.	  
Op	  zaterdag	  29	  september	  a.s.	  organiseren	  wij	  een	  bijeenkomst	  voor	  onze	  Vrienden	  en	  Sponsors.	  
Een	  informeel	  samenzijn	  met	  een	  hapje	  en	  een	  drankje	  op	  een	  historische	  locatie	  nl	  het	  Pakhuys	  van	  Heusden	  
wat	  dateert	  uit	  omstreeks	  1840.	  De	  bijeenkomst	  wordt	  opgeluisterd	  door	  dirigent	  Bernhard	  Touwen	  en	  de	  
Sopraan	  Heleen	  Koele.	  U	  krijgt	  dan	  achtergrondinformatie	  over	  het	  Weihnactsoratorium	  met	  gezongen	  en	  
gespeelde	  passages	  en	  u	  wordt	  er	  zelf	  actief	  bij	  betrokken	  middels	  een	  workshopje	  met	  zang	  en	  directie.	  
Aanvang	  is	  om	  15.00	  uur	  en	  het	  einde	  is	  voorzien	  rond	  17.30	  uur.	  Het	  Pakhuys	  van	  Heusden	  is	  gelegen	  aan	  de	  
Waterpoort	  24	  in	  Heusden	  Vesting.	  Zie	  ook	  www.pakhuysvanheusden.nl	  
U	  bent	  van	  harte	  welkom	  met	  1	  introducé	  op	  deze	  bijeenkomst.	  Graag	  horen	  wij	  van	  u	  of	  u	  erbij	  zult	  zijn	  en	  
verzoeken	  u	  dan	  ook	  om	  dit	  per	  e-‐mail	  (	  vrienden@heusdenvestingklassiek.nl)	  aan	  ons	  te	  bevestigen	  met	  
opgave	  van	  het	  aantal	  personen.	  
	  
Tenslotte	  
De	  recente	  beslissing	  van	  het	  kabinet	  om	  het	  BTW	  tarief	  voor	  podiumkunsten	  te	  verlagen	  heeft	  ook	  
consequenties	  voor	  onze	  toegangsprijzen.	  U	  zult	  dat	  dan	  ook	  terugzien	  in	  de	  vaststelling	  van	  de	  kaartprijzen	  
voor	  het	  Kerstconcert	  en	  de	  Matthäus	  Passion	  2013.	  
	  
Wij	  hopen	  u	  op	  29	  september	  a.s.	  te	  mogen	  begroeten.	  
	  
	  
	  


