Heusden, 5 oktober 2016.
Geachte Vrienden,
Wij kijken terug op een geslaagd jubileumconcert op zaterdag 10 september j.l.
Het optreden van Frommermann was een mooie muzikale verrassing en de aansluitende
borrel in de tuin van het Gouverneurshuis maakte mede gezien het prachtige weer het
feest compleet. Op bijgaand link kunt u nog een keer nagenieten.
http://heusdenvestingklassiek.nl/index.php/terugblik/frommermann
Kerstconcert 17 december 2016.
Uitgevoerd worden het Magnificat en het Weihnachtsoratorium Cantates 1,2,3 en 6 van
Johann Sebastian Bach.
De solistencast bestaat weer uit een internationaal gezelschap waarvan een gedeelte is
geselecteerd in samenwerking met het Internationaal Vocalisten Concours.
Sopraan Claudia Patacca(eerste sopraan in Magnificat)
Mezzosopraan Esther Kuiper(tweede sopraan in Magnificat)
Alt Catriona Morrison, Tenor David Fischer, Bariton Georg Gädker.
In het e-mail bericht vindt u een aparte bijlage(worddocument) met daarin de uitgebreide
CV’s.
De aanvang van het concert is gezien de lengte van het programma wat eerder dan
gebruikelijk n.l. 19.30 uur. Na afloop van het concert bent u van harte welkom in de
Open Hof voor een meet en greet onder genot van een drankje.
Ook bent u welkom om de generale repetitie geheel of gedeeltelijk bij te wonen.
Deze vindt plaats op vrijdag 16 december van 19.00 tot 22.00 uur in de Grote of
Catharijnekerk.
Bij beide gelegenheden kunt u 1 introducé meenemen.
De kaartverkoop gaat in de loop van deze week van start op onze website:
www.heusdenvestingklassiek.nl. Wij hebben het verkoopsysteem veranderd en
aangepast aan de eisen van deze moderne tijd. Geen verzending meer van kaarten per
post met alle problemen die hiermee gepaard gingen. U kunt voortaan met IDeal betalen en
zodra de betaling is gedaan kunt u uw toegangsbewijzen uitprinten of op een smartphone
opslaan.
Matthäus Passion 2017.
De solistencast voor de uitvoeringen van 13 en 14 april 2017 is “rond”.
We hebben een aantal oude bekenden kunnen vastleggen waar we zeer content mee zijn.
Jan van Elsacker Evangelist, Hubert Claessens Christus, Marcelina Beucher Sopraan,
Carina Vinke Alt, Pascal Pittie Tenor en Dashon Burton Bas.
De kaartverkoop start direct na het kerstconcert.

Tot slot nog een leuk bericht. Het kostersechtpaar Ton en Nel v.d. Steenhoven,
die ons al 15 jaar gastvrijheid bieden hebben op 17 september uit handen van
burgemeester Jan Hamming een lintje ontvangen voor de vele verdiensten aan de
samenleving in Heusden en ook in het bijzonder het mogelijk maken van culturele
evenementen in de Catharijnekerk. Wij waren er uiteraard bij om hen te feliciteren.

