Welkom
Beste concertbezoeker,
Ik heet u van harte welkom bij de jaarlijkse uitvoering
van de Mattheüs-Passion, een geweldig mooi werk om
jaarlijks uit te mogen voeren.
Zowel nieuwe als bestaande koorleden worden iedere
keer door Pauli Yap uitgedaagd om intensief aan het
werk te gaan. Ze zegt dan: “Zing de Mattheüs Passion
alsof het je eerste keer is”. Dit houdt ons allen fris en
bij de les.
Een muziekjournalist schreef eens: De passietijd is een jaarlijks terugkerend
hoogtepunt. Minstens een maand lang domineert Bach de muziekagenda.
Vermoeiend? Zeker! Maar vervelend? Nooit!
Hoe vaker je de Mattheüs-Passion beluistert, hoe groter het raadsel wordt – en
hoe intenser de bewondering. Hoe kan het dat deze muziek je altijd weer raakt?
Bach componeerde een oratorium-passie: De Bijbelhoofdstukken 26 en 27 van het
Mattheüs evangelie uit het Nieuwe Testament vormen het skelet en worden
gereciteerd door de evangelist. Tussendoor wordt het verhaal van Jezus’ laatste
dagen overdacht in aria’s en arioso’s.
Een derde onderdeel vormen de koralen, lutherse kerkliederen waarvan de
melodieën in de tijd van Bach bij de gemeenteleden bekend waren, maar door de
wijze waarop Bach de melodieën meerstemmig inkleurde, zet hij de werking en de
betekenis ervan effectief naar zijn hand.
Dit alles maakt dat de Mattheüs-Passion een muziekstuk is dat je niet alleen
beluistert, maar vooral beleeft.
Graag wil ik u alvast wijzen op de uitvoering van het Lobgesang en Psalm 42 van
Mendelsohn tijdens het najaarsconcert dat plaatsvind op zondag 18 november
2018. Het prachtige Hinsz-orgel van de Martinikerk zal dan een belangrijke plaats
innemen. Ik hoop u dan opnieuw welkom te mogen heten.
Voor nu wens ik u een avond toe, waarin u op uw eigen wijze en met uw eigen
belevenis onze uitvoering van de Mattheüs-Passion mag beluisteren.
Met een vriendelijke groet, G.J.Ankersmit (voorzitter)

Heeft u genoten van onze uitvoering dan is het misschien een goed idee om vriend van onze
Oratoriumvereniging te worden. Met uw steun kunnen wij onze concerten voort blijven
zetten. U bent al vriend voor slechts € 15,00 per jaar. Helpt u mee? Een
aanmeldingsformulier vindt u achterin dit boekje.
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Graag uw aandacht
Bij voorbaat dank voor het uitzetten van uw telefoon en het respecteren van het
rookverbod in de zaal en het voorportaal. Fotograferen, filmen of geluid opnemen
is tijdens het concert niet toegestaan.
Er is een pauze van een half uur, in de pauze is er koffie / thee verkrijgbaar in de
kerk. Bonnen hiervoor zijn voor aanvang van de uitvoering te koop bij de ingang
van de kerk. Na 20 minuten wordt u verzocht zich weer naar uw plaatsen te
begeven.
U wordt verzocht in de pauze te blijven zitten totdat de leden van koor en orkest
het podium hebben verlaten.

Deze Matthäus-Passion wordt uitgevoerd door:
Heleen Koele, sopraan
Mirjam Schreur, alt
Adrian Fernandes, tenor (Evangelist)
Jean-León Klostermann, tenor (Aria’s)
Mattijs van der Woerd, bas (Christuspartij)
Pierre Mak, bas (Aria’s)
Barokensemble Eik en Linde, Amsterdam
Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor uit Leeuwarden
o.l.v. Hendrikje van den Berg in samenwerking met
Jongerenkoor Lelielûd uit Baard o.l.v. Martijn van Dongen.
Oratoriumvereniging Bolsward
Muzikale leiding: Pauli Yap
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Over de Matthäus-Passion
De Matthäus-Passion (BWV 244) is een oratorium, gecomponeerd door Johann
Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste en langste composities. De
Matthäus-Passion vertelt over het lijden en sterven van Jezus, gebaseerd op het
evangelie naar Matthäus. Over de datering van de compositie en de eerste
uitvoering zijn deskundigen het niet eens. Traditioneel wordt gedacht dat Bach de
Matthäus-Passion componeerde in 1728 en dat het stuk voor het eerst werd
uitgevoerd in de Thomaskirche in Leipzig op 15 april 1729, Goede Vrijdag.

Andere bronnen spreken van een eerste uitvoering op 11 april 1727 (tijdens de
vesperdienst op Goede Vrijdag). Mogelijk is de verwarring ontstaan doordat Bach
in 1728 enkele (kleine) wijzigingen heeft aangebracht in de compositie.
In 1736 en 1742 paste hij de partituur wederom aan. In 1736 verving Bach het
eenvoudige koraal "Jesum lass ich nicht von mir" (BWV 244b) door de
indrukwekkende koraalzetting "O Mensch bewein dein Sünde gross", dat
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aanvankelijk het openingskoor van de Johannes-Passion was. Tegenwoordig
wordt de Matthäus- Passion van 1736 als de finale versie beschouwd.
Het oratorium is geschreven voor twee koren (zangers en instrumentalisten).
Een compositie met dubbele koren (cori spezzati) was ten tijde van Bach, vooral in
de Venetiaanse opera, gebruikelijk. De beide zangkoren vervullen op een aantal
momenten in de Matthäus-Passion een verschillende rol. Op zes plaatsen vindt
een dialoog plaats tussen gelovigen en de ooggetuigen.
Koor I neemt hierin de rol op zich van de 'Dochters van Sion', een personificatie
van tijdgenoten van Jezus en dus ooggetuigen van het verhaal. Koor II staat voor
de gelovigen, waar en wanneer ook ter wereld.
Op andere plaatsen in de Matthäus-Passion staat koor I voor het hogere,
goddelijke en koor II voor het lagere, wereldlijke. Op weer andere plaatsen vormen
beide koren samen één groot koor.
De Matthäus-Passion kent een heldere opbouw. Na het groots opgezette
openingskoor vertelt de evangelist de verhalen over het lijden en sterven van
Jezus met minimale muzikale begeleiding. Deze verhaallijn wordt onderbroken
door recitatieven, aria’s en koralen, om een individuele of collectieve reflectie op
het verhaal te geven. De Matthäus-Passion eindigt bij de dood van Jezus met het
magistrale slotkoraal "Wir setzen uns mit Tränen nieder".
De Matthäus-Passion bestaat uit een kort eerste deel en een lang tweede deel.
Hiermee geeft Bach een kruisvorm aan. Het snijpunt van dit kruis vindt plaats
rondom het verraad van Petrus: precies halverwege het eerste deel voorspelt
Jezus dat Petrus Hem driemaal zal verloochenen en na ongeveer evenveel tijd in
het tweede deel vindt dit verraad daadwerkelijk plaats.
Een ander duidelijk voorbeeld van symboliek vindt men in de muzikale omlijsting
van Jezus: bij alle teksten die Jezus zingt, wordt Hij begeleid door strijkers,
behalve bij Zijn laatste woorden. Deze beroemde woorden luiden: 'Eli, Eli, lama
asabthani' ('Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten'). De volledige
verlatenheid van Jezus wordt hier geïllustreerd door de afwezigheid van de
strijkers.
Bach speelt veel met getallen, toevallig of bewust? Zo is de getalswaarde van de
naam BACH gelijk aan 14 (B is de 2e letter van het alfabet, A de 1e, C de 3e en H
de 8e, samen is dat 14). Het getal 14 komt in de Matthäus-Passion veelvuldig
voor, er zijn bijvoorbeeld 14 koralen, wat dus terugslaat op de naam Bach en er
wordt 14 keer verwezen naar het woord ‘hart’.
Naast de 14 koralen zijn er 27 passages waarin het evangelie wordt gezongen, en
27 overige stukken. Het getal 27 staat bij Bach voor de drie-eenheid van God
(3×3×3). De 27 stukken evangelietekst bestaan uit in totaal 729 maten, wat het
kwadraat is van 27.

MATTHÄUS-PASSION 2018

4

Twee koralen vormen een onderdeel van een groter geheel (1 en 19), één koraal
staat zelfstandig (laatste van het eerste deel), drie koralen zijn niet uitgeschreven
en acht koralen wel. Samen weer de verdeling B A C H !
Wanneer Jezus met de 12 apostelen aan het laatste avondmaal deelneemt zingt
het koor: "Herr, bin ich's?". Het woord "Herr" wordt elf keer gezongen, geen 12
keer, omdat Judas (de verrader) immers niet meezingt.
Het aantal begeleidende noten van de basso continuo bij alle Christuspartijen is in
totaal 365. Bach geeft hiermee aan dat, zoals de bas in de Matthäus-Passion 365
x de basis is, Jezus voor ons 365 dagen van het jaar de basis is! Hieruit blijkt dat
Johann Sebastian Bach niet alleen een geniaal componist, maar bovenal ook een
zeer gelovig mens was.
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Over de Oratoriumvereniging Bolsward (OVB)
De Oratoriumvereniging Bolsward is een gemengd koor, bestaande uit 86 leden,
die uit 40 verschillende plaatsen in Friesland komen. Sinds 1999 is de muzikale
leiding van de OVB in handen van Pauli Yap. Door haar enthousiasme en de
kunst om mensen te motiveren is het aantal koorleden in haar periode als
dirigente meer dan verdubbeld.
Grote naamsbekendheid kreeg het koor door de jaarlijkse uitvoering (sinds 1996
op twee achtereenvolgende avonden) van de Matthäus-Passion van Johann
Sebastian Bach in de Martinikerk te Bolsward. Behalve de uitvoeringen van de
Matthäus geeft het koor ook ieder najaar een concert.
De Oratoriumvereniging Bolsward heeft veel leden, maar in zo’n groot koor is er
altijd sprake van natuurlijk verloop en de OVB is daarom voortdurend op zoek naar
nieuwe leden. Net als bij de meeste gemengde koren zijn er meer vrouwelijke dan
mannelijke leden en nieuwe bassen en tenoren kunnen dus rekenen op een warm
onthaal, maar ook nieuwe sopranen en alten met een goede stem zijn van harte
welkom!
Mocht u geïnteresseerd zijn in de OVB, komt u dan gerust eens vrijblijvend langs
op een repetitie. Het koor repeteert iedere maandagavond van 20.00 tot 22.15 uur
in Het Centrum aan de Gasthuissingel 33 te Bolsward, onder de bezielende leiding
van Pauli Yap met Jan van Liere aan de piano. Er is een speciale open repetitie
gepland op 9 april a.s. om 19:30. U bent van harte welkom. De koffie staat
klaar.

Jan van Liere begeleidt het koor op piano tijdens repetities.
Verdere informatie over de OVB in het algemeen en / of over het lid- maatschap
van het koor in het bijzonder is te verkrijgen op telefoonnummer 06-11304498 of
06 - 51088759, maar u kunt ook de website (www.ovb-bolsward.nl) raadplegen.
Ons mailadres is: info@ovb-bolsward.nl
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Vrienden
Word ook vriend van de OVB, velen gingen u voor!
U toont daarmee dat u ons koor een warm hart toedraagt en onze muzikale
activiteiten apprecieert en financieel steunt. Voor de Oratoriumvereniging is het
een uitdaging om jaarlijks de begroting rond te krijgen. Subsidies van overheden
nemen af, sponsors en fondsen zijn er gelukkig nog.
De OVB blijft voortdurend streven naar een hoog niveau. Hiervoor is het nodig dat
we gerenommeerde solisten en musici van hoog niveau kunnen blijven aantrekken
voor onze concerten. Daarbij blijft het belangrijk dat de concerten betaalbaar
blijven. Met uw bijdrage helpt u ons om een mooie traditie van halfjaarlijkse
uitvoeringen in de Martinikerk voor Bolsward en ver daarbuiten te behouden.
De “Vrienden van de OVB” worden regelmatig op de hoogte gehouden van het
reilen en zeilen van het koor door middel van de Nieuwsbrief.
Wij ontmoeten u graag als vriend: een aanmeldingsformulier vindt u achterin dit
boekje. Het formulier kunt u deponeren bij de uitgang van de kerk.
Aanmelden kan ook via onze website: www.ovb-bolsward.nl
of mailen naar vrienden@ovb-bolsward.nl
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Uitvoerende leden van de OVB
Sopranen 1
(16)
Adrie Kaspers, Andrea Seidel, Anna Hallema, Annelieke Zantinge, Annet Kuijpers,
Evelien Okma, Fenny Haagsma, Gerda Groeneveld, Jet Haanstra, Marjanne van
der Wal, Patricia Sijbrandi, Sia de Goede, Sjoukje Nauta, Tjitske Postuma, Wilma
Post, Yvonne Tigchelaar.
Sopranen 2
(13)
Aly Wijbenga, Annemarie Zijsling-Haster, Attje Elgersma, Cecilia Bekema, Claudia
Lückemeyer, Foka Mateboer, Janny Bergsma, Jaska de Bree, Jeltsje Jellema,
Lidwien van der Veer, Maria Ligthart-v.d.Meer, Sietske Foekema, Thea Wijnja.
Alten 1
(15)
Ada Stel, Agnes Post, Aly Westra Winselaar, Annemarie Viersma, Hannie
Kamstra, Hieke Plantinga-Folkertsma, Ineke Brouwer, Ingrid Eigenhuis, Jeltje
Hoekman, Martje Quarré, Maryke Wolters, Mieke van der Sluijs, Rommy
Soepboer, Tineke Warringa, Ypie Attema.

Alten 2
(13)
Aafke Nicolai, Anneke Schaap, Hanny Karper-Klok, Henny van Vugt, Hinke
Kramer, Inge Haagsma, Inge Laanen, Loes Hofland, Lokke Notermans, Lysbeth
Zwart, Marike Elsinga, Nelie Kamstra, Petra de Vries.
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Tenoren 1
(8)
Engelbert Tiel Groenestege, Gerrit van der Meulen, Hans van Beusichem, Jaap
Nieuwenhuis, Piet Dekker, Reinier Tuitman, Rinze de Boer, Tinus Geertsma.
Tenoren 2
(9)
Bert Hanekamp, Catrinus Corporaal, Dorus Drost, Douwe Reitsma, Erik
Tigchelaar, Gerrit Jan Ankersmit, Jacob van der Valk, Rein Hofstra, Roelof van der
Werff.

Bassen 1
(11)
Cees Mannee, Gerrit Groeneveld, Geurt van de Weg, Hans Nieuwenhuijsen, Jan
Laansma, Jan Muurling, Jeen Postma, John de Jager, Klaas Dik, Klaas Smit ,
Peter Meijlis.
Bassen 2
(11)
Chris Schaap, Geo Dam, Henny Keijzer, Jan Smittenberg, Jan van Erp, Jens
Abma, Maarten Bos, Paul Fluttert, Willem Politiek, Willem Lobel, Wouter
Schothorst.
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Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor
Het Sint Vitus kinder- en jeugdkoor is een koor van de Titus Brandsma parochie in
Leeuwarden.
Er zijn drie groepen:
1.
2.
3.

kinderen van 4-7 jaar: door spel, beweging en zingen de stem
ontwikkelen.
kinderen van 7 -11 jaar: het Sint Vitus-kinderkoor.
jeugd van 11-19 jaar: het Sint Vitus-jeugdkoor.

Naast de liturgische vieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk, werken we ook
mee aan speciale projecten.
Op 17 december 2018 gaat het koor samen met de Leeuwarder Bach Vereniging
“A boy was born” van Benjamin Britten in de Grote kerk van Leeuwarden
uitvoeren. In maart 2018 zingen wij met het koor: Hortus Vocalus en Barokorkest
Florilegium Musicum onder leiding van Gerben van der Veen de Fryske MatthäusPassion. Twee keer in Duitsland en een keer in Heerenveen. In Maart 2019 zingen
de jongeren drie keer deze Fryske Mathäus-Passion met hetzelfde koor en orkest,
in Sneek, Dokkum en Leeuwarden.
Het koor staat onder leiding van Hendrikje van den Berg. Hendrikje studeerde
orgel bij Piet Post, Jan Jongepier en Bert Matter. Zij bekwaamde zich in het leiden
van kinderkoren door cursussen te volgen bij Wilma ten Wolde, dirigent van
Vocaal Talent Nederland.
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Namen van de kinderen van het Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor:
Anja Balela Lufuluabu, Berber Borggreve, Caitlin Staalstra, Claudia Boeschoten,
Duncan Staalstra, Emma Touma, Ilva Hoogcarspel, Iona Ndikuriyo, Janine de
Vries, Jelger van Haskera, Karli Fleur, Kato van der Heijden, Kristi Fleur, Lesli
Fleur, Lisa Touma, Maria Boeschoten, Marit de Vries, Marlies Hoeksma, Minke
Lyklema, Muirne van Mechelen, Nika Mombaerts, Nina van der Heijden, Quynh
Pham, Sabrina Oringo, Sheena Ndikuriyo, Wytske van Haskera.
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Jongerenkoor Lelielûd
Stichting Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden bestaat nu 22 jaar. In februari
2016 hebben we het 20-jarig jubileum gevierd met een feestelijke reünie van oud
leden. Verrassend was hoeveel van hen nog altijd intensief met muziek bezig zijn!
De stichting bestaat uit twee jeugdkoren die wekelijks in het smûke kerkje van
Baard repeteren. Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden is een koor voor jeugd
van 6 t/m 10 jaar die liedjes zingen uit alle hoeken van de wereld. Jongerenkoor
Lelielûd is een koor voor jeugd vanaf 11 jaar. Met dit koor zingen we van pop en
wereld muziek tot klassieke muziek, vaak meerstemmig. Lelielûd zingt voor het 5e
achtereenvolgende jaar mee met de Matthäus-Passion in Bolsward. Voor de
meeste van de kinderen een onvergetelijke ervaring!
Namen van de kinderen van Lelielûd:
Rinske Baarda, Anna Lies Bremer, Wessel Geertsma, Joryke Jansen, Lútzen
Rijpma, Welmoed Slagter, Syta Westra en Noëz Witteman.
Het koor staat onder leiding van Martijn van Dongen.
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Pauli Yap - dirigente
Pauli Yap studeerde piano aan het Arnhems Conservatorium bij Jacques
Hendriks. Zij rondde deze studie cum laude af en vervolgde haar pianostudie bij
Willem Brons aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. In diezelfde tijd
studeerde zij koor- en orkestdirectie aan de
conservatoria van Tilburg, Zwolle en Amsterdam bij
o.a. Daniel Reuβ.
Pauli is dirigente van Oratorium Vereniging
Bolsward en Toonkunstkoor Heerenveen. Ook het
Warnser Bach Ensemble en It Kryst Kollektyf staan
onder haar leiding, evenals het 16-koppig a-capella
ensemble Lyts Vocaal.
Sinds 1999 staat zij voor de Oratoriumvereniging
Bolsward. Het koor en zij gaven sedertdien een
aantal succesvolle concerten met o.a. Requiem van
Mozart en diens Credo-mis, Stabat Mater en Die
Schöpfung van Joseph Haydn, Weihnachtsoratorium
van Bach, Nicolas Cantate van Britten, Elias en
Paulus van Mendelssohn, Messiah van Händel, ein
Deutsches Requiem van Brahms, Messa di Gloria
van Puccini, Schuberts mis in Es, Requiem van
Faure en uiteraard jaarlijks terugkerend de
Matthäus-Passion.
Naast het dirigeren treedt Pauli op als pianiste. Van januari t/m mei 2016 werkte
ze samen met actrice Klaasje Postma aan de voorstelling “Life is beautiful”, dat
gaat over de pianiste Alice Herz Sommer, die als jonge Joods-praagse vrouw
samen met haar 6-jarig zoontje Theresienstad overleeft door haar pianospel.
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Heleen Koele - sopraan
De sopraan Heleen Koele voltooide haar studie solozang aan het conservatorium
van Zwolle in 1991. Daarna nam zij les bij Cora Canne Meijer,en tegenwoordig is
Charlotte Margiono haar coach. Heleen is het liefst actief op zoveel mogelijk
terreinen van haar vak. Zo vormt ze een duo met de pianist Steven Faber , met
wie ze liedrecitals geeft door het hele land, Ook namen zij een CD op met
liederen over de jeugd met de titel “ I AM A
PERSON TOO “ die zeer goed ontvangen werd
door de pers.
Ze zong de “Vier Letzte Lieder” van R.Strauss met
het Jeugdorkest Nederland o.l.v. Jurjen Hempel.In
de herfst van 2008 is een CD uitgekomen met
aria’s van Bach met hobo ( arthur Mahler) en orgel
( Ab Weegenaar). Verder speelt en zingt Heleen
met zeer veel plezier in het operarepertoire. Ze
zong de titelrol in de opera “Suor Angelica” van
Puccini en de rol van Santuzza in de opera
“Cavalleria Rusticana “ van Mascagni.
In 2005 zong Heleen in het Nederlands
Kameropera Festival op locatie de produktie
“Opera op de fiets “waarin zij enkele
gedramatiseerde liederen van Schubert zong. Ook
in 2007 was zij in dit festival te horen , nu met een
collage van onvoltooide opera’s van Schubert. In
de zomer van 2008 zong Heleen in de opera
Duivelsoog van Aubert haar eerste komische rol,
en met succes! Ook in 2009 zal zij daar weer te
zien zijn en zingt zij in het Kameroperafestival in
de produktie “ wie is Mignon” waar zij de rol van
Philine speelt.Deze produktie is
i.s.m.poppentheater Gnaffel en zal in 2010 op Oerol te zien zijn. Heleen is met
name actief in het oratoriumvak.
Sinds 1998 is Heleen verbonden aan het Nederlands Kamerkoor en ook daar
zong ze vele solo’s : o.a.Requiem Mozart o.l.v. Jaap van Zweden , en Thamos
,ook van Mozart o.l.v. Kenneth Montgomery. In 2006 zij als soliste met het NKK
met veel succes het Requiem van Brahms o.l.v. Marcus Creed.
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Mirjam Schreur - mezzosopraan
Mirjam Schreur studeerde solozang en muziekdrama aan het Conservatorium
Maastricht bij Barbara Schlick. In 2000 behaalde zij haar tweede fase-diploma’s.
Daarna zette zij haar opleiding voort bij de bekende mezzosopraan Jard van Nes,
die haar nu nog steeds coacht. Ook volgde ze masterclasses en speciale
cursussen bij Roberta Alexander, Rudolf Piernay,
Maureen Lehane, Semjon Skigin en Jard van
Nes/Ulrich Eisenlohr, Paul Esswood en Gerhard
Darmstadt.
Met de Philharmonie Zuid-Nederland voerde
Mirjam de Matthäus-Passion uit o.l.v. Paul
Goodwin en Matthew Halls. Met het Limburgs
Symfonie Orkest voerde ze vijf opeenvolgende
seizoenen series Matthäus-Passionen uit o.l.v. Ed
Spanjaard, Paul Goodwin en Reinbert de Leeuw.
Ze maakte haar debuut in het Paleis van de
Schone Kunsten te Brussel met Psalm 137 van
Mendelssohn als soliste bij het professionele
kamerkoor Studium Chorale o.l.v. Hans Leenders.
Ze soleerde bij de Nederlandse Bachvereniging
o.l.v. Jos van Veldhoven in de series “Muziek voor
Vorstenhuizen”en “der Tod Jesu” van Graaf.
Inmiddels heeft ze een breed repertoire
opgebouwd, waarin alle stijlperiodes (barok,
klassiek, romantiek, 20-ste eeuws en eigentijds)
zijn vertegenwoordigd. Haar stem ontwikkelde zich geleidelijk steeds verder, zodat
naast het door Mirjam geliefde barokke repertoire en de klassieken nu ook Mahler
een favoriet is geworden.
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Adrian Fernandes - tenor (Evangelist)
Adrian Fernandes (1987) is geboren te Curaçao, hij studeerde klassieke zang aan
het Rotterdams Conservatorium (Codarts) met
als hoofdvakdocent Roberta Alexander.
Daarnaast kreeg hij coaching en masterclasses
van o.a. Carolyn Watkinson, Frans Huijts,
Charlotte Riedijk, Dennis O’ Neill en Vinson
Cole.
Als tenor voert Adrian veel grote werken uit
zoals het Weihnachts oratorium, de Mattheusen Johannespassie (tenorsolist en evangelist)
en vele cantates van J.S. Bach, diverse missen
van W.A. Mozart, de Messiah van G.F. Händel,
Die Schöpfung van J. Haydn, Mariavespers
van C. Monteverdi, Petite Messe Solennelle
van G. Rossini en Serenade for Tenor, Horn
and Strings en de Saint Nicolas Cantata van B.
Britten.
Adrian werkte als tenorsolist mee aan het
speciale kerstprogramma ‘Rejoice!’ van
Combattimento en Wishful Singing dat werd
uitgevoerd in o.a. Paradiso Amsterdam,
Orpheus Apeldoorn en de Oosterpoort
Groningen.
In 2017 soleerde hij in de zomer op de eerste,
succesvolle editie van het festival ‘Lekker
Klassiek’ in België met maar liefst 3.500 toeschouwers en hij nam deel aan de
uitvoeringen van Händel’s Messiah door de Nieuwe Philharmonie Utrecht o.l.v.
Johannes Leertouwer. Adrian werkte eerder met dirigenten als Wiecher
Mandemaker, Rob Vermeulen en Dirk Brossé.
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Jean-Léon Klostermann - tenor (Aria’s)
Jean-Léon Klostermann begon zijn zangstudie in 1998 aan het Utrechtse
Conservatorium bij Henny Diemer. Aanvankelijk combineerde hij zijn muzikale
carrière met een baan als manager in
het bedrijfsleven.
Vanaf een optreden als Tamino in
Mozarts Zauberflöte in een productie
van de Nieuwe Opera Academie in
2002 heeft Jean-Léon Klostermann
zich volledig op het musiceren
toegelegd. Hij volgde Masterclasses bij
o.a. Mark Tucker en Anthony RolpheJohnson en dramalessen bij Janet
Aster en Vladimir Koifmann.
Jean-Léon Klostermann treedt
veelvuldig op als concertzanger. Tot
zijn repertoire behoren werken van alle
bekende en concert- en
oratoriumcomponisten. Hij zong
bijvoorbeeld onder leiding van Roy
Goodman met Bachkoor Holland de
aria’s uit de Matthäuspassion en de
Hohe Messe. Verder trad hij diverse
malen als tenorsolist op bij Zaterdag Matinee Concertgebouw, bijvoorbeeld als
Trin in Puccini’s La Fanciulla del West onder leiding van Edo de Waart en als
Ulrich Eisslinger in Die Meistersinger o.l.v. Jaap van Zweden.
Op het operatoneel zong hij de titelrollen in Monteverdi’s L’Orfeo, in Nino Rota’s
Alladin und die Wunderlampe bij de Vlaamse Opera, in Kunnecke’s Der Vetter aus
Dingsda bij De Nieuwe Nederlandse Operette en in Conti’s Don Chisciotte in
Sierra Morena bij Opera aan het IJ. In september 2008 debuteerde hij bij De
Nederlandse Opera als ‘Erscheinung eines Junglings’ in de opera Die Frau ohne
Schatten van Richard Strauss. In mei 2009 maakt hij zijn debuut bij de Nationale
Reisopera in Hyppolite et Aricie. Bij de Nederlandse Opera heeft Jean-Léon
inmiddels zes rollen gezongen.
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Mattijs van der Woerd – bas (Christus)
Mattijs van de Woerd studeerde aan de conservatoria van Rotterdam en
Amsterdam bij Sylvia Schlüter, Maarten Koningsberger en Margreet Honig.
Mattijs won in 2001 de Vriendenkrans (prijs van de Vereniging Vrienden van het
Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest). In 2003 werd hem de
eerste prijs van de Wigmore Hall International Song Competition in Londen
toegekend. Mattijs van de Woerd trad onder andere op met de Nationale Opera,
Nederlandse Reisopera, Opéra La Monnaie Brussel,
Opéra Monte-Carlo, Koninklijk
Concertgebouworkest, Nederlandse
Bachvereniging, Los Angeles Philharmonic,
Deutsches Symphonie Orchester Berlin, NHK
Symphony Orchestra Tokyo, Orkest van de 18e
Eeuw en met dirigenten Jaap van Zweden, Marc
Albrecht, Herbert Blomstedt, Ed Spanjaard, Daniel
Reuss, Tan Dun, Reinbert de Leeuw en Frans
Brüggen.
Zijn concertrepertoire reikt van Carissimi’s Jepthe en
Brahms’ Deutsches Requiem tot Brittens War
Requiem en Stravinsky’s Threni. Op de operabühne
was hij onder meer te horen als Papageno in Die
Zauberflöte, de titelrol in Don Giovanni en Guglielmo
in Così fan tutte Mozart, Konrad Nachtigall in Die
Meistersinger von Nürnberg Wagner, Sid in Albert
Herring Britten, le Gendarme in Les Mamelles de
Tirésias Poulenc, Adario in Les Indes galantes
Rameau, Jonathan in Siren Song Dove en Pausole
in Les aventures du Roi Pausole Honegger.
Daarnaast creëerde Mattijs rollen in nieuwe opera’s
van Maarten Altena, Louis Andriessen, Micha Hamel, Willem Jeths, Misha
Mengelberg, Martijn Padding, Jan van Vlijmen, Klaas de Vries en Peter-Jan
Wagemans.
Mattijs is veelvuldig te beluisteren in liedrecitals; in 2011 en 2012 maakte hij
samen met pianiste Shuann Chai recitaltoernees door China. Hij verleende zijn
medewerking aan talrijke beeld- en geluidsopnames met muziek variërend van
Bachs Johannes-Passion en Schuberts Winterreise tot Golgotha van Frank Martin
en Ballade van de Gasfitter van Klaas ten Holt.
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Pierre Mak – bas (Aria’s)
Pierre Mak studeerde zang aan de conservatoria van Zwolle en Utrecht, aan het
Mozarteum in Salzburg en de Schola Cantorum Basiliensis in Basel.
Pierre nam deel aan masterclasses bij Elisabeth Schwarzkopf en Robert Holl.
Verder volgde hij lessen bij Aafje Heynis, Henny Diemer en Margreet Honig en
werkt met grote regelmaat als solist mee aan oratoriumuitvoeringen. De Passie
van Bach, een groot aantal 19e eeuwse oratoria
o.a. Requiem – Fauré, Ein Deutsches Requiem –
Brahms, Paulus en Elias Mendelssohn en enige
20e eeuwse oratoria o.a. Carmina Burana- Orff en
A Child of our Time van Tippett behoren tot zijn
repertoire.
Ook gaf hij talloze liederenrecitals. Met name het
Duits-Romantisch en het Frans lied hebben zijn
grote voorliefde.
In het najaar van 2007 maakte hij met groot succes
zijn scenische operadebuut in een productie van
Operastudio Nederland, waarin hij onder regie van
Harry Kupfer de rol van Der Gatte in Reigen –
Philippe Boesmans, vertolkte. Enige tijd later volgde
een reprise van deze productie in het Théatre de la
Bastille in Parijs.
In 2009 was hij te zien in de reconstructie van
Granida van P.C.Hooft, gerealiseerd door Stichting
Ipermestra en Wim Trompert. In 2011 zong hij de
rol van Frank in Die Fledermaus van Johan Strauss
geregisseerd door Hans Nieuwenhuis.Ook nam hij
deel aan het zeer succesvolle project Rheingold op
de Rijn in Das Rheingold van Richard Wagner, waarin hij de rol van Fasolt voor
zijn rekening nam.
In juli 2018 zal hij te zien en te horen zijn in de Erol van Lamme Goedzak in de
opera Thijl van Jan van Gilse.
Pierre Mak is als hoofdvakdocent solozang verbonden aan het Conservatorium
van Amsterdam
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Barokensemble Eik en Linde
Het ensemble werd opgericht in 2000 in de bovenzaal van het gelijknamige café in
de Amsterdamse Plantagebuurt. Het bestaat uit musici die elkaar gevonden
hebben in hun liefde voor de barokmuziek en hun streven deze uit te voeren op
een manier die zoveel mogelijk recht doet aan de bronnen. Zij spelen op oude
instrumenten of kopieën daarvan. Sinds 2003 is Franc Polman artistiek leider en
concertmeester.
De belangrijkste activiteit is het organiseren van eigen projecten. In deze projecten
liet Eik en Linde zich het laatste decennium inspireren door twee programmalijnen:
‘Amsterdam, muzikale navel van Europa’ en ‘De Europeaan Haydn’. In de
toekomst houdt Eik en Linde deze programmalijnen in principe vast, maar wordt
ook contact gelegd met andere kunstvormen. Vorig seizoen werd zo in ‘Ach, dass
ich Wasseres gnug hätte’ de Duitse dichtkunst uit het begin van de 20e eeuw
verbonden met de 18e eeuwse Duitse toonkunst. Programma’s met beeldende
kunst zitten in de pen.

In het afgelopen halfjaar was Eik en Linde te horen in de productie ‘Don Giovanni
anno 1815’ in samenwerking met Barokopera Amsterdam. Er waren 13
voorstellingen verspreid over negen provincies. In het najaar van 2018 hopen wij
in samenwerking met opera Animous de opera ‘La Scala di Seta’ van Rossini te
brengen.
Verdere speerpunten van Eik en Linde zijn om verbinding te leggen met de jeugd
door muziekscholen en jongeren bij haar projecten te betrekken en het optreden in
kleinere plaatsen, waar een ensemble van dergelijke omvang niet vaak te horen
is.
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Eik en Linde begeleidt ook diverse koren in het oratorium- en andere
koorrepertoire. Daarnaast was Eik en Linde de initiator van een nieuwe
concertserie in Amsterdam Noord in de Nieuwendammerkerk. Als slot van het
eerste jaar (2014) werd er twee succesvolle theatrale voorstellingen van de eerste
drie Weihnachtscantates van J.S. Bach gegeven. Na een onderbreking wordt deze
in 2016 hervat.
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Najaarsconcert Oratoriumvereniging Bolsward
Nu vast willen wij u attenderen op ons najaarsconcert dat wij dit jaar zullen geven
op zondag 18 november 2018 in de Martinikerk te Bolsward.
Voor dit najaar staat op het programma:
Psalm 42
Lobgesang
Felix Mendelssohn Bartholdy
O.l.v Pauli Yap
Psalm 42
Psalm 42, “Wie der Hirsch schreit nach frischem Wasser”, opus 42 (1837), is met
zeven delen de meest uitgebreide. Ook de meest welluidende en Mendelssohns
eigen favoriet. Hij begon eraan te werken tijdens zijn huwelijksreis in het Zwarte
Woud, en het werk ademt dan ook puur geluk en een diep geloof in het goede. Dit
wordt prachtig weergegeven in het pastorale karakter van het openingsdeel met
koor en groot orkest, maar ook in de aria voor sopraan en hobo-solo “Meine Seele
dürstet nach Gott”, en de twee andere triomfantelijke koordelen waaruit dank
spreekt, met feestelijke trompetten en pauken.
De cantate eindigt met een grootse fuga. Voor Mendelssohn was religieuze
muziek iets anders dan kerkelijke muziek. Zijn psalmbewerkingen zijn meer
expressieve uitingen van zijn eigen geloofsbeleving dan voorspelbare
invuloefeningen van kerkelijke voorschriften. Dat uitgangspunt geeft hem ruimte
om zich van zijn kwetsbare, menselijk kant te tonen. De koorcultuur is
Mendelssohn eeuwig dankbaar voor het feit dat hij een van de populairste
psalmen ‘Evenals een moede hinde…’ in 1837 op muziek zette.
Mendelssohn wordt vaak met Mozart vergeleken. Beiden waren wonderkinderen,
beiden hadden een getalenteerde zus en beiden stierven jong. Mendelssohn,
zoon uit een tot het christendom bekeerd welgesteld joods gezin, bleek al zeer
jong een muzikaal fenomeen dat ook nog kon dichten en schilderen. Als
componist keek Mendelssohn meer achterom dan vooruit: zijn grote voorbeelden
waren Bach, Händel en Mozart.
Het was Mendelssohn die Bach weer uit de vergetelheid haalde en de eerste zet
gaf aan de Bachrevival die sindsdien nog steeds voortduurt. Een eeuw na de
première voerde Mendelssohn namelijk Bachs Mattheüspassie voor het eerst
weer uit. Dat was in 1829. Hoewel hem in zijn muzikale carrière alles voor de
wind ging, maakte zijn zwakke gestel hem emotioneel kwetsbaar. De dood van
zijn lievelingszus Fanny werd hem fataal: Mendelssohn stierf in hetzelfde jaar, 38
jaar oud.
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Lobgesang
Rond 1840 woonde en werkte Mendelssohn in Leipzig. Hij was er dirigent van het
Gewandhausorkest en richtte het conservatorium op.
In Leipzig schreef hij symfonie 2 die als bijnaam Lobgesang kreeg. Door zijn grote
lengte, zangsolisten en koor staat de symfonie onder invloed van Beethovens
Negende. Het werk is geschreven voor de viering van 400 jaar boekdrukkunst
met in gedachten de Bijbel als eerste grote drukprestatie. De componist koos
hieruit enkele psalmen. Het feestelijke begindeel wordt gevolgd door elf gezongen
delen.
Enkele hoogtepunten: Nun danket alle Gott – Alles was Odem hat – Ich harrete
des Herrn – Die nacht ist vergangen.
Solisten zijn Heleen Koele en Margreet Rietveld.
Organist Ab Weegenaar en Het Promenadeorkest verzorgt de instrumentale
begeleiding. De algehele muzikale leiding berust bij Pauli Yap.
Voor informatie over de kaartverkoop kunt u het beste onze website
www.ovb-bolsward.nl in de gaten houden.
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De uitvoering van vandaag is mede mogelijk
gemaakt door de (financiële) steun van:

Provinsje Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân
Stichting Het Weeshuis, Bolsward
Stichting Sint Anthony Gasthuis, Bolsward
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting, Bolsward
en door de Vrienden van de OVB.

Samenstelling en vormgeving: pr-commissie OVB – Bolsward.
Druk: Keetman Druk en Print, Sneek.
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