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MATTHÄUS-PASSION 2019

Welkom
Beste concertbezoeker,
Ik heet u namens de Oratoriumvereniging van harte
welkom bij onze jaarlijkse uitvoering van de MatthäusPassion!
Dit jaar voeren we dit prachtige werk uit in een nieuwe
opstelling. Bij het najaarsconcert in 2018 hebben we dit
uitgeprobeerd en uit de evaluatie bleek dat deze opstelling
een betere akoestiek oplevert. We besloten om onze
concerten voortaan vanuit deze nieuwe opstelling uit te
voeren. We hebben ook een nieuw podium aangeschaft.
Nieuw hierin is, dat de kinderen van het kinderkoor naast
het grote kerkorgel staan. De prachtige kinderstemmen
klinken nu over het koor heen.
In de afgelopen maanden hebben we de Matthäus-Passion weer ingestudeerd als
was het de eerste keer dat we dit werk zouden gaan uitvoeren. Onze dirigente Pauli
Yap probeert ieder jaar weer nieuwe accenten te leggen in de uitvoering van dit
prachtige werk.
De verwantschap tussen de woorden ‘Pasen’ en ‘passie’ roept soms verwarring op
over wat een passie als muziekgenre is: een oratorium over het lijden van Christus.
Het Latijnse woord ‘passio’ betekent lijden. Bach schreef zijn Matthäus-Passion voor
de vesperdienst op Goede Vrijdag. De eerste uitvoering vond vermoedelijk plaats
tussen 1725 en 1729. Het stuk is nadrukkelijk niet bedoeld voor Pasen, het feest van
de wederopstanding. Daarvoor componeerde Bach paascantates.
In de sfeer van de tijd willen ook wij onze uitvoeringen geven. Daarom hebben we
besloten om voor aanvang van de uitvoering en in de pauze niet te applaudisseren.
Na de volledige uitvoering kan na een kort moment van stilte applaus klinken.
Ik wens u een belevingsvolle uitvoering toe!
Tenslotte wil ik u alvast wijzen op ons najaarsconcert, dat plaats zal vinden op zondag
1 december 2019 om 15.00 uur in deze mooie Martinikerk. We voeren dan de Messiah
van Händel in dezelfde opstelling uit. Daarbij speelt ook het prachtige Hinsz-orgel een
belangrijke rol.
Met vriendelijke groeten,
G.J. Ankersmit, voorzitter
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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 in het voorportaal. Fotograferen, filmen of geluid opnemen
is tijdens het concert niet toegestaan.
Er is een pauze van een half uur, u wordt verzocht te blijven zitten totdat de leden
van koor en orkest het podium hebben verlaten. Wij bieden u een gratis kopje koffie
of thee aan. Na 20 minuten wordt u verzocht zich weer naar uw plaatsen te
begeven.

Deze Matthäus-Passion wordt uitgevoerd door:
Heleen Koele, sopraan
Mirjam Schreur, alt
Jeroen de Vaal, tenor (evangelist)
Leon van Liere, tenor (aria's)
Jelle Draijer, bas (Christuspartij)
Robbert Muuse, bas (aria's)
Barokensemble Eik en Linde, Amsterdam
Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor, Leeuwarden
o.l.v. Hendrikje van den Berg
Jongerenkoor Lelielûd, Baard
o.l.v. Martijn van Dongen
Oratoriumvereniging Bolsward
Pauli Yap, muzikale leiding
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Over de Matthäus-Passion
Ja, Bach blijft boeien.
Stel dat Johann Sebastian Bach over onze schouder meekijkt, dan zou hij in de titel
van deze inleiding meteen de eerste maat van een koraal zien. Hij zou van het
woordje ja een opmaat maken en het woord boeien zou hij in twee lettergrepen
splitsen. Hierdoor krijgt hij vier gelijkwaardige tekstdelen. Ideaal om in een
vierkwartsmaat te gieten. Dertien van de veertien koralen in de Matthäus-Passion
staan in een vierkwartsmaat.
Teksten en maatsoorten hebben hun eigen ritmes. In de tekst van de titel Bach blijft
boeien krijgen Bach en boei een accent. In een vierkwartsmaat valt een accent op
de eerste en derde tel. De accenten van onze titel vallen hier goed samen met het
ritme van de soort maat. Toch hoeft dat niet altijd het geval te zijn en een dirigent en
Bachkenner als Pauli Yap onderkent dat. Dit jaar hield ze ons, zangers van de OVB,
dan ook bij alle koralen de vraag voor: “Waar zijn we gewend de klemtoon te leggen,
maar is dat overal juist?” Wij gingen dus terug naar de bron - het woord - en zo
legden we een paar accenten anders.
De Matthäus-Passion bestaat allereerst uit een evangelietekst, dan uit koralen en uit
allerlei koorwerken zoals: enkel koor, achtstemmig of als dubbelkoor. Door de
solisten gezongen aria’s geven ‘lucht’ aan diepere gevoelens.
Zoals Bach het evangelie heeft opgedeeld, is elk deel sterk genoeg om daar met
een koraal of een aria een beeldende scène bij op te roepen. En toch vormen de
elkaar afwisselende stukken samen één spanningsboog van begin tot eind, terwijl
elk stuk een eigen stempel krijgt door variaties in tempo, ritmes, volume en
klankkleuren. Natuurlijk zijn dit middelen die andere componisten ook beheersen.
Kennelijk is Bach zo buitengewoon boeiend dat we vaak naar zijn grote
passiemuziek willen luisteren. >>
◄ De roeping van Mattheus,
Michelangelo Merisi da Caravaggio
(Caravaggio 1573 - Porto Ercole
1610), olieverf op doek, ca. 159798, Contarelli kapel, S. Luigi dei
Francesi, Rome. Twee personen,
eenvoudig gekleed, staan rechts
onder invallend licht. Een van hen
is Christus met dun gouden
aureool. Christus roept Mattheus
met zijn rechterhand. De hand is
ontleend aan Michelangelo’s
schepping van Adam in de Sixtijnse
kapel. Mattheus (op wiens hoofd
het licht valt) is een rijk geklede
tollenaar die met zijn gewapende
wacht zitting houdt in een
Romeinse herberg. Hij wijst met zijn
linkerhand op zichzelf.
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De kunde van Bach om ons te raken is een gevolg van zijn genialiteit, maar de tijd
waarin hij leefde, de barok, paste Bach goed. In de 16e en 17e eeuw wilden de
pausen van Rome weer een schitterende stad maken en daarvoor trokken zij
kunstenaars aan als Michelangelo en Caravaggio. Dezen gingen uit van de leer van
de Renaissance, maar veranderden deze en voegden er ook wat aan toe.
Caravaggio introduceerde de sterke inval van het licht in een schilderij en plaatste
een handeling in een herberg. Het onderwerp was christelijk: Jezus roept Mattheus,
maar werd revolutionair in een alledaagse omgeving uitgebeeld. Deze aanpak sprak
zowel rooms-katholieken als protestantse kerkleiders aan. In deze nieuwe tijdgeest
paste het dan ook dat Maarten Luther voor de gelovige gemeente, oude kerkzang
omzette in koralen met woorden in de landstaal, voorzien van eenstemmige
melodieën. Oudere meerstemmige muziek die vaak over de hoofden van de
gelovigen heenging, werd niet uitgesloten, maar haar aandeel in de kerkmuziek
werd minder. Op zijn beurt gebruikte Bach de Lutherse koralen om op de wereld van
de gelovigen aan te sluiten. Voor de aria’s in zijn passiemuziek kende Bach
voorbeelden uit de Italiaanse opera, maar met zijn ontelbare gelukkige invallen voor
zijn melodieën steeg hij samen met Händel boven tijdgenoten uit. >>

► Koepel van de Kapel van de
Heilige Lijkwade, 1668-1694
Kathedraal van Turijn, Guarino Guarini
(Modena 1624 – Milaan 1683). Op een
ronde ring stapelt Guarini vijf lagen met
de zeskant als grondvlak. Hij verschuift
zijn zeskanten in elke nieuwe
bouwlaag, maakt ze daardoor steeds
kleiner en vormt daarmee een
kegelvormige koepel. In de zijkanten
van zijn koepel brengt hij zoveel
mogelijk lichtinlaten aan. De koepel
leidt naar het licht uit een lantaarn met
twaalf ribben. Guarini denkt bij het
schuiven van zijn zeskanten dus
horizontaal, maar hij moet verticaal
denken om de lantaarn stevig te
steunen. Uiteindelijk gaat het allemaal
om het licht dat in de barok een hoge
symbolische waarde krijgt. Wat Guarini
doet met zijn toewerken naar het Licht,
doet Bach in O Mensch bewein dein
Sünde groß door toe te werken naar de
slotmaat met Wohl an dem Kreuze
lange. Door zijn Kruisdood schonk
Christus de wereld het Licht van Pasen.
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Afgelopen winter heb ik vijf kenners van de Matthäus-Passion gevraagd naar hun
hoogtepunten uit dit meesterwerk. De alt-aria Erbarme dich wordt in alle gevallen
met stip genoemd. Ook het openingskoor en slotkoor worden vrijwel door iedereen
genoemd. Daarna worden de eerste invallen wat diverser met Sind Blitze, sind
Donner of de aria Aus Liebe. Van mijn kant wees ik op het slotkoraal van het eerste
deel O Mensch bewein dein Sünde groß (deel 35 in de Peterseditie) en de bas-aria
Gebt mir meinen Jesum wieder (deel 51). Men was het erover eens dat ook dit
ijzersterke stukken zijn. Men vroeg zich ook af waarom deze niet direct naar boven
kwamen op mijn vraag naar hoogtepunten. Wellicht hebben beide stukken last van
de delen die er direct aan voorafgaan. Deel 35 volgt vrij snel na het Sind Blitze, sind
Donner in deel 33 en de bas-aria van deel 51 volgt na het Erbarme dich in deel 47.
Het machtige koraal O Mensch bewein dein Sünde groß sluit het eerste deel van de
Matthäus-Passion af. Het was aanvankelijk het openingskoraal van Bach’s
Johannes-Passion uit 1724 en werd in 1736 door Bach in zijn Matthäus-Passion
geplaatst. In de tijd van Bach werd dit bekende koraal door de gelovigen gezongen
op Goede Vrijdag. Bij Bach zingen sopranen en het kinderkoor de hoofdmelodie die
is ontleend aan het Geneefse psalter.
Dit slotkoraal van het eerste deel verschilt van de meeste andere koralen uit de
Matthäus-Passion. Ten eerste ligt het hoogtepunt van de tekst - en dus de muzikale
verklanking - in de laatste woorden. In de meeste andere koralen komt die eerder
voor. Verder is het koraal ingesloten tussen een uitgebreide symfonische introductie
van 13 maten en wordt door hetzelfde orkest met 4 maten afgesloten. Rond de
hoofdmelodie die telkens varieert, bewegen de andere stemmen en het orkest in
brede golven in een lange lijn naar het slot. Hierin wordt Christus’ kruisdood
aanbeden als het teken van de verlossing. Het komt misschien vreemd over op een
hedendaagse luisteraar, dat dit koraal in E-majeur staat: hier uiting van Goddelijke
liefde. Binnenin het koraal componeert Bach echter in mineur wanneer ziekte en
dood moeten worden verklankt. Zelfs met een speciale notatie van de noten, zoals
in maat 63 door een dubbelkruis te zetten voor een f op het woord Krankheit. >>
◄ Vijf stemmen uit O Mensch
bewein deine Sünde groß,
slotkoraal van eerste deel van
de Matthäus-Passion, de
maten 62 en 63. De bovenste
notenbalk bevat de
hoofdmelodie en is voor
sopranen en kinderkoor. De
tweede balk is voor de alten,
de derde voor tenoren en de
onderste balk voor de bassen.
De drie lagere stemmen
bewegen mee met de
hoofdmelodie maar hebben hun eigenheid. Bach denkt evenals een architect daarbij tegelijk
horizontaal (per stemgroep) en verticaal door de nodige samenklank met de hoofdmelodie die
het hoogste ligt. Deze melodieën eindigen in de grondtoonsoort E-majeur. Bach schept
spanning door een stuk dat in majeur staat (blijdschap), te onderbreken met passages in
mineur zoals in de maten 62 en 63. Het woord Krankheit wringt en een b en een ais van
respectievelijk sopranen en alten op het woord ab (omcirkeld in maat 63), zijn uitgesproken
dissonant.
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Hier laat Bach de melodie wringen en op het woordje ab noteert hij voor de
sopranen de noot b en bij de alten een ais. Deze noten liggen zo dicht bij elkaar –
halve toonafstand - dat zij samen een dissonant vormen. Dit betekent dat het voor
ons gevoel niet goed samenklinkt. De meeste mensen zoeken voor dissonanten het
liefst oplossingen. Als je niet oplet zoek je als zanger dan een evenwicht waardoor je
gezamenlijk of de ais of de b zingt, maar niet meer twee verschillende schurende
noten. Het is dan de kunst je eigen noot aan te houden, want daardoor blijft de
muziek spannend. Als zanger moet je dus heel goed de noten van de eigen partij
kennen en vooral beheersen. Zeker bij dit koraal. Als het O Mensch bewein dein
Sünde groß er eenmaal goed inzit, is het om te zingen, een van de mooiste partijen
uit de Matthäus-Passion. Je golft dan eindeloos mee in een melodie die zich vaak
met de kleinst mogelijke afstand, de halve toonafstand, beweegt om maar één noot.
Zoals voor (mijn) baspartij in maat 63 rondom een gis.
Wanneer dit koraal op het eind van een repetitie wordt gezongen, merk je dat
iedereen met een voldaan gevoel afsluit. We hebben dan hemels gezongen en
gemusiceerd. Ik schrijf musiceren, omdat onze vaste begeleider Jan van Liere niet
meezingt, maar wel met overgave zo vaak mogelijk hele orkestbegeleidingen op zijn
piano speelt. Zoals die prachtige lange symfonische introductie op het O Mensch
bewein dein Sünde groß.
Uiteraard geniet iedereen ook van het openingskoor en van het machtige slotkoraal
Wir setzen uns mit Tränen nieder. Om hier met dit laatst koraal af te sluiten.
De melodie is prachtig, het machtige orkest leidt weer breed symfonisch in en wij
zangers bewegen innerlijk mee in een dansante maatsoort van drie achtste noten
per maat. Een sarabande. Ook hier blijft Bach tot de laatste maat boeien. Alle
zangpartijen eindigen in de slotmaat op de eerste tel met noten uit een c-kleinaccoord (c, es en g). Toch introduceert Bach op die tel in de orkestpartij een
zogenaamde voorhouding met een drieklank in c, es en met een b die schuurt met
de c. hierdoor ontstaat een zogenaamd septiem-accoord. Deze schrille klank vraagt
om een oplossing die in de tweede tel volgt met een c: de grondtoon van dit
slotkoraal.

Ik verheug me nu al op de uitvoering omdat die laatste c weer verrassend mooi zal
klinken in onze Martinikerk met die buitengewoon fraaie akoestiek.
Bach blijft boeien. In Bolsward.
Paul Fluttert
socioloog en kunsthistoricus,
bas 2 in het koor van de OVB.
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Over de Oratoriumvereniging Bolsward (OVB)
Oratorium Vereniging Bolsward / OVB is een gemengd koor en heeft 97 leden die uit
veertig verschillende plaatsen uit Friesland komen. Sinds 1999 is de muzikale
leiding van het koor in inspirerende handen van Pauli Yap. Door haar enthousiasme
en het vermogen mensen te motiveren is het aantal koorleden in haar periode van
dirigente meer dan verdubbeld.
Grote naamsbekendheid geniet de OVB door de jaarlijkse uitvoeringen van de
Matthäus-Passion van Johann Sebastian Bach in de Martinikerk te Bolsward. Dit
najaar staat Händels Messiah op het programma.
De Oratoriumvereniging 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.
Lijkt het u niet prachtig om samen met ons dit Oratorium te zingen? Wilt u
kennismaken met het koor, musiceren op hoog niveau en genieten van de
uitvoeringen?
Kom dan vrijblijvend naar onze OPEN REPETITIE. De koffie/thee staat klaar!
U bent van harte welkom op maandagavond
6 mei 2019 om 19.30 uur in het Centrum, Gasthuishuissingel 33 Bolsward.
Het koor repeteert op maandagavond van 20.00 – 22.15 uur in het Centrum aan de
Gasthuissingel 33 te Bolsward. Jan van Liere is onze vaste pianist en begeleidt het
koor tijdens de repetities.
www.ovb-bolsward.nl
info@ovb-bolsward.nl
0515 – 856733/ secretariaat OVB
of bezoek ons op Facebook

► Jan van Liere begeleidt het koor
op piano tijdens repetities.
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Vriend van Oratorium Vereniging Bolsward
Word ook vriend van Oratorium Vereniging Bolsward.
U toont daarmee dat u het koor een warm hart toedraagt en onze muzikale
activiteiten apprecieert en financieel steunt.
Voor de Oratoriumvereniging is het een uitdaging om jaarlijks te blijven streven naar
een hoog niveau. Hiervoor is het nodig dat we gerenommeerde solisten en musici
kunnen blijven aantrekken voor onze concerten.
Met uw bijdrage als “Vriend van de OVB” helpt u ons om een mooie traditie van
halfjaarlijkse uitvoeringen in de Martinikerk voor Bolsward en ver daarbuiten te
behouden.
Als “Vriend van de OVB” heeft u voorrang bij het bestellen van concertkaarten,
ontvangt u twee keer per jaar een uitgebreide nieuwsbrief en kunt u aanwezig zijn bij
een lezing over het uit te voeren werk voorafgaand aan ons najaarsconcert.
Wij ontmoeten u graag als vriend. Een aanmeldingsformulier vindt u los in dit boekje.
Het formulier kunt u deponeren in de bus bij de uitgang van de kerk.
Aanmelden kan ook via onze website: www.ovb-bolsward.nl
of mailen naar info@ovb-bolsward.nl
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Uitvoerende leden van de OVB
Koorleden
Sopranen 1
Adrie Kaspers, Andrea Seidel, Annemarie Zijsling, Annet Kuijpers, Evelien Okma,
Iris Pruiksma, Jelly Zijlstra, Marjanne van der Wal, Patricia Sijbrandi, Sia de Goede,
Sjoukje Nauta, Tjitske Postuma, Wilma Post en Yvonne Tigchelaar.
Sopranen 2
Aly Wybenga, Attje Elgersma, Cecilia Bekema, Claudia Lückemeyer, Emilie
Borgonjen, Ester Hoogland, Foka Mateboer, Jaska de Bree, Jeltsje Jellema, Lidwien
van der Veer, Maria Ligthart, Mathilde Labots, Sietske Foekema en Thea Wijnja
Alten 1
Ada Stel, Agnes Post, Aly Westra-Winselaar, Anna Hallema, Annemarie Viersma,
Hieke Plantinga, Ineke Brouwer, Ingrid Eigenhuis, Jeltje Hoekman, Madelon
d'Aulnis, Martje Quarré, Maryke Wolters, Mieke van der Sluijs, Rommy Soepboer,
Tineke Warringa en Ypie Attema.
Alten 2
Aafke Nicolai, Anneke Schaap, Hanny Karper, Henny van Vugt, Hinke Kramer, Inge
Haagsma, Inge Laanen, Loes Hofland, Lokke Notermans, Lysbeth Zwart,
Marike Elsinga, Nelie Kamstra, Petra de Vries en Tietia Kooistra.
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Tenoren 1
Engelbert Tiel Groenestege, Gerrit van der Meulen, Hans van Beusichem,
Hil Dijkstra, Jaap Nieuwenhuis, Reinier Tuitman, Rinze de Boer en Yme Jongema.
Tenoren 2
Catrinus Corporaal, Douwe Reitsma, Erik Tigchelaar, Gerrit Jan Ankersmit, Jacob
van der Valk, Jur Majoor, Rein Hofstra, Roelof van der Werff en Wiebe Geertsma.
Bassen 1
Cees Mannee, Gerrit Groeneveld, Geurt van de Weg, Hans Nieuwenhuijsen, Jan
Laansma, Jan Muurling, Jeen Postma, John de Jager, Klaas Dik, Klaas Smit en
Peter Meijlis.
Bassen 2
Berend Weistra, Chris Schaap, Henk van Dijk, Henny Keijzer, Jan Smittenberg,
Jens Abma, Maarten Bos, Paul Fluttert, Willem Lobel, Willem Politiek en 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 twee groepen:
Kinderen van 7 -11 jaar: het Sint Vitus-kinderkoor.
Jeugd van 11-20 jaar: het Sint Vitus-jeugdkoor.
Naast de liturgische vieringen in de Dominicus- en Bonifatiuskerk, werken zij ook
mee aan een aantal speciale projecten. Het koor heeft onlangs haar medewerking
verleend aan Hortus Vocalus o.l.v. Gerben van der Veen, de Fryske Matteuspassy
in Sneek en Leeuwarden. Zondag 22 december 2019 geven de kinderen samen met
het Bach-koor Leeuwarden een concert in de Grote kerk van 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. Ze is kerkmusicus van de Sint Vitus-parochie in Leeuwarden.
Namen van de kinderen van het Sint Vitus Kinder- en Jeugdkoor:
Anja Balela Lufuluabu, Berber Borggreve, Caitlin Staalstra, Claudia Boeschoten,
Duncan Staalstra, Emma Touma, Iona Ndikuriyo, Janine de Vries, Jelger van
Haskera, Karli Fleur, Cato van der Heijden, Kristi Fleur, Lesli Fleur, Lisa Touma,
Maria Boeschoten, Marit de Vries, Marlies Hoeksma, Muirne van Mechelen,
Welmoed van Dijk, Nika Mombaerts, Nina van der Heijden, Quynh Pham, Sabrina
Oringo, Sheena Ndikuriyo en Wytske van Haskera.
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Jongerenkoor Lelielûd
Stichting Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden 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 ze
van pop- en wereldmuziek tot klassieke muziek, vaak meerstemmig. Lelielûd zingt
voor het 6e achtereen-volgende 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, Daisy Dijkstra, Wessel Geertsma, Nynke Hijma,
Kolja Hogerhuis, 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 (gespecialiseerd in Barokmuziek), It
Kryst Kollektyf (toegespitst op de periode rond Kerst) en de projectkoren van podium
frysKlassiek staan onder haar leiding.
Sinds 1999 dirigeert zij de Oratoriumvereniging
Bolsward, waarmee ze jaarlijks de MatthäusPassion uitvoert. Andere hoogtepunten van de
samenwerking van Yap en de Oratorium
Vereniging zijn velerlei: Weihnachtsoratorium
van Bach, Nicolas Cantate van Britten, Elias en
Paulus van Mendelssohn, Messiah van Händel,
Requiem van Mozart en diens Credo-mis, Stabat
Mater en Die Schöpfung van Haydn, Brahms’ Ein
Deutsches Requiem, Messa di Gloria van
Puccini, Schuberts Mis in Es, Requiem van
Fauré, Stabat Mater van Rossini, Verdi’s
Requiem en Mendelssohns Tweede symfonie
‘Lobgesang’.
Yap is artistiek leider van Stichting podium
frysKlassiek, een stichting die koorprojecten
initieert en organiseert in het Noorden van
Nederland.
Naast het dirigeren treedt Pauli op als pianiste en heeft als docente een eigen
pianolespraktijk.
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Heleen Koele - sopraan
Heleen Koele voltooide haar studie solozang aan het conservatorium van Zwolle in
1991. Daarna nam zij les bij Cora Canne Meijer. Helder, warm en veelzijdig zijn
woorden die vaak genoemd worden als het gaat over het zingen van Heleen Koele.
Zij beweegt zich op alle terreinen van haar vak. Of het nu gaat om een oratorium,
een opera, een lied of om ensemblezang; alles met hart en ziel. Heleen maakt sinds
1998 deel uit van het Nederlands Kamerkoor.
Heleen Koele werkte als solist met orkesten als Concerto d’
Amsterdam, Amsterdam Sinfonietta en het Combattimento
Consort. Door haar flexibele stem wordt Heleen vaak gevraagd
voor uiteenlopend repertoire, zoals de Passionen van Bach,
het Requiem van Brahms, het Requiem van Verdi of van
Tippett A child of our time.
Heleen zingt sinds 2008 rollen in opera’s zoals Suor Angelica
(Puccini) en Euridice (Gluck).
Samen met haar vaste pianist Steven Faber en Bernard
Touwen vormt Heleen duo’s. Rondom een bepaald thema
zoals “Wat doen verschillende componisten met dezelfde tekst?” worden liedrecitals
gegeven door het hele land. Uitgegeven CD: “I am a person too“ met liederen over
de jeugd. Met het Jeugd Orkest Nederland o.l.v. Jurjen Hempel zong Heleen de Vier
Letzte Lieder van Richard Strauss.

Mirjam Schreur – alt
Mirjam Schreur studeerde solozang en muziekdrama aan het Conservatorium
Maastricht bij Barbara Schlick. Daarna zette zij haar opleiding voort bij de
mezzosopraan Jard van Nes, die haar nog steeds coacht.
Met de Philharmonie Zuidnederland voerde Mirjam de
Matthäus-Passion uit o.l.v. Paul Goodwin en Matthew Halls.
Met het Limburgs Symfonie Orkest voerde zij 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, 20ste eeuws en eigentijds) zijn vertegenwoordigd. Haar stem
ontwikkelde zich geleidelijk steeds verder, zodat naast het door Mirjam geliefde
barokke - en klassieke repertoire ook Mahler een favoriet is geworden.
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Jeroen de Vaal - tenor (Evangelist)
Jeroen de Vaal studeerde aan het conservatorium te Utrecht bij Eugénie Ditewig en
volgde daar de operaklas bij Monique Wagemakers en Jan Slothouwer. Na zijn studie
volgde hij lessen bij Eric Tappy en bij Marcel Reijans. Masterclasses volgde Jeroen
onder meer bij Jard van Nes, Udo Reinemann en Jon Thorsteinsson. Hij wordt
gecoacht door Margreet Honig en Valentin Jar.
Jeroen de Vaal werkte in verschillende operahuizen in
binnen- en buitenland. Hij werkte met dirigenten als
Marc Albrecht, Hartmut Haenchen, Ivor Bolton en vele
anderen. Recent zong hij in Le Nozze di Figaro bij De
Nationale Opera onder leiding van Ivor Bolton. Met
hem werkte hij ook samen in 2014 en 2015 bij de
Bayerische Staatsoper te München.
Jeroen is een veelgevraagd concertzanger en is regelmatig te horen in vocale
werken van J.S. Bach zoals Passionen en Cantaten, de Hohe Messe en het
Weihnachts-oratorium.
Op het gebied van kamermuziek maakt Jeroen deel uit van Frommermann: een
groep van zes operazangers met repertoire uit het Interbellum. Samen met sopraan
Tamar Niamut en pianiste Shuann Chai geeft Jeroen regelmatig concerten met
diverse liedprogramma’s.

Leon van Liere - tenor (Aria's)
Leon van Liere studeerde klassiek zang bij Frans Huijts aan
Codarts, Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam en
behaalde daar in 2012 het Master of Music diploma.
Momenteel wordt hij gecoacht door Raymond Modesti.
Lessen en masterclasses volgde hij bij onder meer Roberta
Alexander en Carolyn Watkinson.
Leon werkte als tenorsolist samen met dirigenten als Jan
Willem de Vriend, Hans Leenders en Lucas Vis en orkesten
als het Combattimento Consort en het Residentieorkest.
Op het gebied van opera werkte Leon met regisseurs als
Xander Straat, Javier López Piñón en Jos Groenier en zong
hij onder andere de mannelijke titelrol in Dido and Aeneas.
De afgelopen jaren was hij te gast bij de Dutch National
Opera Academy en vertolkte hij onder andere in La Finta Giardiniera van Wolfgang
Amadeus Mozart de rol van Il Podestà.
In het Peter de Grote Festival in Groningen vertolkte hij de rol van Torquemada in
L’Heure Èspagnole van Maurice Ravel en rollen van Willem Mons en Nicolas Witsen
in The Tsar, his wife, her lover and his head van Monique Krüs. In het voorjaar van
2013 maakte Leon gedurende acht voorstellingen deel uit van het ensemble
Frommermann in hun show Classified, geregisseerd door Bart Oomen.
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Jelle Draijer - bas (Christuspartij)
Tijdens zijn studie Engels en geschiedenis aan de lerarenopleiding V.L.-V.U. in
Amsterdam, begon Jelle Draijer met zingen als hobby en nam hij zanglessen bij zijn
tante, Heleen Draijer. Na twee jaar maakte hij van het zingen zijn beroep en
vervolgde zijn opleiding aan het Amsterdams
Conservatorium, waar hij les kreeg van Erna
Spoorenberg en Ruud van der Meer.
In 1977 werd hij lid van het Nederlands Kamerkoor en
zette hij zijn studie bij Heleen Draijer voort. Spoedig
volgden andere engagementen, waarbij hij werkte met
dirigenten als Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, Ton
Koopman, Reinbert de Leeuw en met verschillende
ensembles zoals Il Fondamento, het Combattimento
Consort en Tragicomedia.
Op een aantal CD opnamen is Jelle Draijer als solist te
beluisteren in bijvoorbeeld de Krönungsmesse en in het
Requiem van Mozart met het Orkest van de 18e Eeuw
o.l.v. Frans Brüggen. Verder in werken van Monteverdi o.l.v. René Jacobs en
Gustav Leonhardt. Hij soleerde verder in de Petite Messe Solennelle van Rossini
o.l.v. Jos van Immerseel en in Jetzt immer Schnee van Sofia Gubaidulina o.l.v.
Reinbert de Leeuw. Ook is hij solist op talloze opnamen van het Nederlands
Kamerkoor.

Robbert Muuse - bas (Aria's)
Robbert Muuse zong als solist concertrepertoire van
renaissance tot hedendaags, zoals van Monteverdi,
Franse barok, J.S. Bach - Matthäus- en Johannes
Passion, Weihnachtsoratorium, missen en cantaten,
Händel - Messiah, Jephta, Israel in Egypt. In 2016
zong hij de Carmina Burana van Carl Orff tijdens het
Tromp Festival Eindhoven samen met pianoduo
Arthur en Lucas Jussen.
In concerten en opera’s werkte hij als solist met dirigenten als Ed Spanjaard,
Reinbert de Leeuw, Valéry Gergiev, in samenwerking met orkesten als Holland
Baroque Society, De Nederlandse Bachvereniging, kamermuziek-formatie van het
Koninklijk Concertgebouworkest en diverse Nederlandse symfonieorkesten.
Hij zong tientallen operarollen in verschillende producties.Met het Franse Ensemble
Pierre Robert o.l.v. Frédéric Desenclos maakte hij verschillende opnamen van
Franse barokwerken. In 2016 maakte hij CD-opnamen van Graupner cantaten en
motetten van Gossec.
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Robbert Muuse werd vocaal gecoacht door Gary Coward (UK). Hij studeerde aan
het conservatorium van Maastricht bij Mya Besselink en aan de Opernschule für
Musik Karlsruhe bij Donald Litaker. Hij specialiseerde zich in liedkunst bij Konrad
Richter (Stuttgart), en Hartmut Höll (Mozarteum Salzburg) en hij volgde
masterclasses bij onder andere Sir Thomas Allen.

Barokensemble Eik en Linde
Eik en Linde legt zich toe op het zo verantwoord mogelijk uitvoeren van Barok –
en18e-eeuwse muziek. Het ensemble speelt op instrumenten die bij die periode
passen. Eik en Linde is opgericht in 2000. De naam verwijst naar het gelijknamige
café in Amsterdam waar de oprichting plaatsvond. Het ensemble bestaat uit een
twintigtal vaste professionele musici. In de Matthäus-Passion telt het ensemble 32
personen.
In 2013 verleende Eik en Linde voor het eerst en met succes medewerking aan de
Matthäus-Passion van Bolsward. Sindsdien ontstond er een goede band tussen Eik
en Linde en de OVB. In 2015 nodigde Eik en Linde de OVB uit om samen op
Paaszaterdag de Matthäus-Passion uit te voeren in de Amsterdamse Westerkerk.
Een bijzondere uitvoering vond dit jaar plaats in Den Burg op Texel waar volgens
promotieonderzoek van Rens Bijma, de situatie van rond de eerste MatthäusPassionen in Leipzig zoveel mogelijk werd benaderd.
Naast het begeleiden van plaatselijke oratoriumverenigingen, organiseert Eik en
Linde sinds 2015 elk jaar met een eigen koor op verschillende plaatsen uitvoeringen
van de Matthäus-Passion.
Hoewel het voorjaar voor Eik en Linde in het teken staat van passiemuziek, vonden
er dit voorjaar van 2019 ook een cantatedienst en lunchconcerten plaats. Het
eerstvolgende lunchconcert na de medewerking in Bolsward is op 15 mei in
Amsterdam Noord. Zie verder de website van Eik en Linde:
eiklinde.nl/concertagenda
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Najaarsconcert 1 december 2019:
Messiah van G.F. Händel
Dit oratorium bestaat uit losse teksten uit de Bijbel. Ze staan alle in verband met de
Oudtestamentische titel Messiah, namelijk Christus de Verlosser van het Joodse
volk.
Händel (Halle, Duitsland 1685 - Londen 1759) componeerde Messiah in augustus
en september van 1741. In april 1742 volgde de eerste uitvoering. Als
liefdadigheidsconcert in Dublin, met eclatant succes. In 1743 werd Messiah in
Londen uitgevoerd, waarna Händel een eeuwig respect verwierf.
Messiah kent geen verteller of koralen. De Bijbelteksten worden afwisselend
gezongen door koor en solisten. Hoewel Händel lange tijd in het Italiaans
componeerde, staat Messiah in de taal van het land waar Händel staatsburger van
was geworden: in het Engels.
Het eerste deel van Messiah behandelt voorspellingen over de verwachte Messiah.
In het tweede deel volgen Christus’ lijden, zijn dood, opstanding en verbreiding van
zijn leer. Dit deel eindigt met het bekende “Hallelujah". In het derde deel bezingt het
oratorium de overwinning van de dood en verlossing van de wereld door Het Lam
Gods. Dit staat in het voorlaatste grote koorwerk Worthy the Lamb. Een machtig
Amen sluit dit oratorium af.
◄ De aanbidding van het Lam is
ook het thema van het Gentse
Altaarstuk Het Lam Gods van de
gebroeders Van Eyck (ca. 1424 1432).
Ook op dit altaarstuk met in totaal
26 schilderwerken, staat zoals elke
tekst in Messiah,
elke afbeelding in relatie tot de
verlossing.

Op 1 december 2019 voert de Oratorium-Vereniging Bolsward in de Bolswarder
Martinikerk alle delen van Messiah uit. Vanaf 15.00 uur in iets minder dan
tweeënhalf uur. Solisten zijn: Wendeline van Houten (sopraan); Eline Harbers (alt);
Leon van Liere (tenor) en Pierre Mak (bas). Het Promenade Orkest begeleidt ons.
Anders dan in onze laatste uitvoering in 2011, wordt het geheel niet begeleid op een
kist-orgel maar op het grote Hinsz-orgel door Ab Weegenaar.
De kaartverkoop start voor leden en vrienden op de eerste zaterdag van juni. De
open verkoop start op de derde zaterdag van juni. Wijzigingen voorbehouden.
Op onze website www.ovb-bolsward.nl vindt u verdere informatie.
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De uitvoering van vandaag is mede mogelijk gemaakt door
de (financiële) steun van:
Provincie Fryslân
Gemeente Súdwest-Fryslân
Stichting Het Weeshuis, Bolsward
Stichting Sint Anthony Gasthuis, Bolsward
Hendrick Nannes- en Catrijn Epesstichting, Bolsward
Prins - van der Meer Verhuur, Warns
Syperda Verhuur, Leeuwarden
Vallinga - De Jong, Bolsward
en door de 'Vrienden van de OVB'.
Samenstelling en vormgeving programmaboekje: pr-commissie OVB – Bolsward.
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