
 

September 2018. 
 
Kerstconcert 8 december 2018. 
Voor ons kerstconcert hebben wij dit jaar de Messiah van G.F. Händel geprogrammeerd. 
De uitvoerenden zijn het vertrouwde Vocaal Ensemble Markant, Concerto Brabant met als 
solisten Heleen Koele Sopraan, Oscar Verhaar Countertenor, Seil Kim Tenor en Huub 
Claessens Bas-Bariton. Bijna allemaal vertrouwde gezichten. Heleen Koele soleerde al 
eerder in Heusden in de Messiah, Seil Kim in de afgelopen Matthäus Passion en Huub 
Claessens in de Maria Vespers van vorig jaar. De muzikale leiding is in handen van 
Bernhard Touwen. 
Aanvang van het concert is i.v.m. de lengte van het programma om 19.30 uur. 
De kaartverkoop gaat in de 2e week van september van start via onze website. 
Op vrijdagavond 7 december is er vanaf 19.00 uur een generale repetitie in de Grote of 
Catharijnekerk. Als Vriend bent u van harte welkom om deze geheel of gedeeltelijk bij te 
wonen. 
 
Vriendenbijeenkomst 10 november 2018. 
Onze jaarlijkse Vriendenbijeenkomst op zaterdag 10 november staat in het teken van de 
Messiah. 
Bernhard Touwen zal een toelichting van de Messiah verzorgen en wij zijn bijzonder 
verheugd dat Oscar Verhaar Countertenor, solist in de Messiah, zijn opwachting zal 
maken. Samen met Bernard Touwen op piano zal hij een aantal liederen vertolken. 
Oscar is een aanstormend talent met op jonge leeftijd al een indrukwekkend biografie.  
Meer informatie vindt u op https://www.oscarverhaar.com. 
In 2014 verscheen een documentaire over Oscar met als titel de “stem van de meester”. 
Deze is nog steeds terug te kijken op uitzending gemist. 
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/264518/2doc.html. Een aanrader ! 
U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst in het Gouverneurshuis, Putterstraat 
14 in Heusden. 
Aanvang van het programma is om 15.30 uur. Wij ontvangen u graag vanaf 15.00 uur met 
een kopje koffie of thee met een “gouverneurtje”. Rond 17.00 uur sluiten wij af met een 
drankje en hapje. 
Als u hierbij aanwezig kunt/wilt zijn verzoeken wij u voor 20 oktober een email te sturen 
naar info@heusdenvestingklassiek.nl onder opgave van het aantal personen. 
Zoals gebruikelijk kunt u 1 introducé meenemen. 
 
Matthäus Passion 2019. 
De uitvoeringen zijn in 2019 op donderdag 18 en vrijdag 19 april. 
De voorbereidingen hiervoor zijn ook al in gang gezet zoals het vastleggen van de solisten. 
Op dit moment zijn vastgelegd Jan van Elsacker als Evangelist en Huub Claessens in de rol 
van Christus. De overige solisten hopen wij in de komende weken vast te leggen. 
 
Wij hopen u binnenkort te ontmoeten bij de Vriendenbijeenkomst en/of ons Kerstconcert. 
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