Haarlems Bach Ensemble
onder leiding van Mark Lippe

Programma
Zaterdag 9 april 2022

Zaterdag 9 april 2022
Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem

J.S. Bach
BWV 229 Komm, Jesu, komm
BWV 7
Christ unser Herr zum Jordan kam
BWV 29 Wir danken dir, Gott, wir danken dir

Sara Corbey
Helena van Heel
Stefan Berghammer
Sinan Vural
Joretta Witvliet
Henk Gierveld
Berend van Halsema
Noor Wolfensberger
Ruud Ootes
Henk de Wilde
nader bekend te maken
Wim Konink

sopraan
alt
tenor
bariton
concertmeester
orgel
hobo I
hobo d'amore I
hobo II
hobo d'amore II
trompet I
trompet II
trompet III
pauken

jaargang 17, nummer 1
prijs programmaboekje € 2,-

Het Sacrament der stervenden, anoniem, 1510 - 1530,
Rijksmuseum, Amsterdam

BWV 229 Komm, Jesu, komm
Komm, Jesu, komm, mein Leib ist müde,
die Kraft verschwindt je mehr und mehr,
ich sehne mich nach deinem Friede;
der saure Weg wird mir zu schwer!
Komm, kom, ich will mich dir ergeben;
du bist der rechte Weg,
die Wahrheit und das Leben.

Kom, Jezus, kom, mijn lichaam is moe,
mijn kracht neemt steeds meer af.
Ik verlang naar uw vrede;
de moeilijke weg is mij te zwaar.
Kom, kom, ik wil mij aan u overgeven;
u bent de juiste weg,
de waarheid en het leven.

Drum schließ ich mich in deine Hände
und sage, Welt, zu guter Nacht!
Eilt gleich mein Lebenslauf zu Ende,
ist doch der Geist wohl angebracht.
Er soll bei seinem Schöpfer schweben,
Weil Jesus ist und bleibt
der wahre Weg zum Leben.

Daarom berg ik mij in uw handen
en zeg: Wereld, goede nacht!
Ook al loopt mijn leven ten einde,
de Geest is gereed.
Die zal bij zijn schepper zweven,
omdat Jezus is en blijft
de ware weg naar het leven.
vertaling: Ria van Hengel

BWV 7 Christ unser Herr zum Jordan kam
1. Koor
Christ unser Herr zum Jordan kam
nach seines Vaters Willen,
von Sankt Johanns die Taufe nahm,
sein Werk und Amt zu erfüllen;
da wollt er stiften uns ein Bad,
zu waschen uns von Sünden,
ersäufen auch den bittern Tod
durch sein selbst Blut und Wunden;
es galt ein neues Leben.

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan
volgens de wil van zijn Vader.
Van Sint Johannes ontving hij de doop,
om zijn werk en ambt te vervullen;
hij wilde ons een bad schenken,
om onze zonden af te wassen,
en ook de bittere dood te verdrinken
door zijn eigen bloed en wonden;
een nieuw leven werd van kracht.

2. Aria (bas)
Merkt und hört, ihr Menschenkinder,
was Gott selbst die Taufe heißt.
Es muss zwar hier Wasser sein,
doch schlecht Wasser nicht allein.
Gottes Wort und Gottes Geist
tauft und reiniget die Sünder.

Merk op en hoor, o mensenkinderen,
wat God zelf onder de doop verstaat.
Er moet weliswaar water zijn,
maar niet alleen maar simpel water:
het is Gods Woord, het is Gods Geest
die de zondaren doopt en reinigt.

3. Recitatief (tenor)
Dies hat Gott klar
mit Worten und mit Bildern dargetan,
am Jordan ließ der Vater offenbar
die Stimme bei der Taufe Christi hören;
Er sprach: Dies ist mein lieber Sohn,
an diesem hab ich Wohlgefallen,
er ist vom hohen Himmelsthron
der Welt zugut
in niedriger Gestalt gekommen
und hat das Fleisch und Blut
der Menschenkinder angenommen;
den nehmet nun als euren Heiland an
und höret seine teuren Lehren!

Dit heeft God helder
met woorden en beelden duidelijk gemaakt.
Bij de Jordaan liet de Vader openlijk
zijn stem bij de doop van Christus horen;
hij sprak: Deze is mijn geliefde Zoon,
in hem heb ik welbehagen;
hij is van de hoge, hemelse troon
voor het welzijn van de wereld
in nederige gestalte gekomen
en heeft het vlees en bloed
van de mensenkinderen aangenomen.
Neemt hem nu als uw Heiland aan
en hoort zijn kostbare onderwijzingen!

Eerste regels van de sopranen uit cantate BWV 7 Christ unser Herr zum Jordan kam
uit het originele manuscript. Bibliothek der Thomasschule, Leipzig

4. Aria (tenor)
Des Vaters Stimme ließ sich hören,
der Sohn, der uns mit Blut erkauft,
ward als ein wahrer Mensch getauft.
Der Geist erschien im Bild der Tauben,
damit wir ohne Zweifel glauben,
es habe die Dreifaltigkeit
uns selbst die Taufe zubereit'.

De stem van de Vader liet zich horen;
de Zoon, die ons heeft vrijgekocht met zijn bloed,
werd echt, als mens, gedoopt;
de Geest verscheen in de gedaante van de duif –
opdat wij zonder twijfel geloven,
dat de Drieëenheid zelf
ons de Doop heeft toebereid.

5. Recitatief (bas)
Als Jesus dort nach seinen Leiden
und nach dem Auferstehn
aus dieser Welt zum Vater wollte gehn,
sprach er zu seinen Jüngern:
geht hin in alle Welt und lehret alle Heiden,
wer glaubet und getaufet wird auf Erden,
der soll gerecht und selig werden.

Toen Jezus na zijn lijden
en na de verrijzenis
uit deze wereld naar de Vader wilde gaan,
sprak hij tot zijn leerlingen:
Ga uit over de hele wereld en leer alle volken,
wie op aarde gelooft en gedoopt wordt,
die zal gerechtvaardigd en zalig worden

6. Aria (alt)
Menschen, glaubt doch dieser Gnade,
dass ihr nicht in Sünden sterbt,
noch im Höllenpfuhl verderbt!
menschenwerk und -heiligkeit
gilt vor Gott zu keiner Zeit.
Sünden sind uns angeboren,
wir sind von Natur verloren;
Glaub und Taufe macht sie rein,
dass sie nicht verdammlich sein.

Mensen, geloof toch deze genade,
dat u niet in de zonden sterft
noch in de hellepoel ten onder gaat!
Mensenwerk en -heiligheid
gelden nooit voor God.
Zonden zijn ons aangeboren,
wij zijn van nature verloren;
geloof en doop maken ze rein,
zodat ze ons niet zullen verdoemen.

7. Koraal
Das Aug allein das Wasser sieht,
wie Menschen Wasser gießen,
der Glaub allein die Kraft versteht
des Blutes Jesu Christi,
und ist für ihm ein rote Flut
von Christi Blut gefärbet,
die allen Schaden heilet gut
von Adam her geerbet,
auch von uns selbst begangen.

Het oog ziet louter water,
zoals mensen water gieten;
het geloof alleen verstaat de kracht
van het bloed van Jezus Christus:
voor het geloof is het water een rode vloed,
– door Christus’ bloed gekleurd –
die alle schade herstelt
die wij van Adam hebben geërfd
en ook die wij zelf hebben aangericht.
Vertaling Jaap van der Laan

BWV 29 Wir danken dir, Gott, wir danken dir
1. sinfonia
2. koor
Wir danken dir, Gott, wir danken dir
und verkündigen deine Wunder.

Wij danken U, God, wij danken U
en verkondigen Uw wonderdaden.

3. aria (tenor)
Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchsten Namen!
Zion ist noch seine Stadt,
da er seine Wohnung hat,
da er noch bei unserm Samen
an der Väter Bund gedacht.

Halleluja, kracht en macht
komt de naam van de Allerhoogste toe!
Sion is nog steeds Zijn stad,
waar Hij Zijn woning heeft,
waar Hij bij ons kroost
het verbond der vaderen indachtig is geweest.

4. recitatief (bas)
Gottlob! Es geht uns wohl!
Gott ist noch unsre Zuversicht,
sein Schutz, sein Trost und Licht
beschirmt die Stadt und die Paläste,
sein Flügel hält die Mauern feste.
Er lässt uns allerorten segnen,
der Treue, die den Frieden küsst,
muss für und für Gerechtigkeit begegnen.
Wo ist ein solches Volk wie wir,
dem Gott so nah und gnädig ist!

Godlof! Het gaat ons goed!
God is nog ons rotsvaste vertrouwen,
Zijn bescherming, Zijn troost en licht
behoedt de stad en de paleizen,
Zijn vleugel stut de muren.
Hij laat ons allerwegen zegenen,
de trouw, die de vrede kust,
moet voortdurend gerechtigheid wedervaren.
Waar is een volk als wij,
dat Gods nabijheid en genade zozeer ervaart!

5. aria (sopraan)
Gedenk an uns mit deiner Liebe,
schleuß uns in dein Erbarmen ein!
Segne die, so uns regieren,
die uns leiten, schützen, führen,
segne, die gehorsam sein!

Gedenk ons in Uw liefde,
Neem ons op in Uw erbarmen!
Zegen hen die ons regeren,
die ons leiden, beschermen, besturen,
zegen allen die gehoorzaam zijn!

6. recitatief (alt)
Vergiss es ferner nicht, mit deiner Hand
uns Gutes zu erweisen;
So soll
dich unsre Stadt und unser Land,
das deiner Ehre voll,
mit Opfern und mit Danken preisen,
und alles Volk soll sagen: Amen!

Wil voorts niet vergeten, met Uw hand
ons weldaden te bewijzen;
dan zal onze stad en ook ons land,
dat vol is van Uw eer,
U met dankoffers en erkentelijkheid prijzen, en
allen zullen zeggen: Amen

7. aria (alt)
Halleluja, Stärk und Macht
sei des Allerhöchten Namen!

Halleluja, kracht en macht
komt de naam van de Allerhoogste toe!

8. koraal
Sei Lob und Preis mit Ehren
Gott Vater, Sohn, heiligem Geist,
der woll in uns vermehren,
was er uns aus Gnaden verheißt,
dass wir ihm fest vertrauen,
gänzlich verlassn auf ihn,
von Herzen auf ihn bauen,
dass uns Herz, Mut und sinn
ihm tröstlich soll'n anhangen;
drauf singen wir zur Stund,
Amen, wir werdens erlangen,
Glauben wir aus Herzens Grund.

Lof en prijs met ere zij de Vader,
de Zoon en de Heilige Geest!
Moge Hij in ons vermeerderen,
wat Hij ons genadig heeft beloofd,
opdat wij vast op Hem vertrouwen,
ons geheel op Hem verlaten,
van harte op Hem bouwen,
opdat ons hart, gemoed en geest
Hem troostrijk toegedaan mogen zijn;
En daarom zingen wij thans:
Amen, dat alles zullen wij verwerven,
als wij van harte maar geloven.

Een motet en twee cantates
door Froukje Holtrop
Over afnemende kracht en de vreugde te kunnen vertrouwen op God, over het kabbelende water waar de
Heilige Drie-eenheid zich manifesteert en over de fiere stad, die graag Gods woning wil zijn.
Dit concert brengen we drie stukken van Johann Sebastian Bach, het motet Komm, Jesu, Komm uit
1730, een koraalcantate Christ uns’re Herr zum Jordan kam ter gelegenheid van de feestdag van St.
Johannes uit 1724 en de cantate Wir danken dir, Gott, wir danken dir uit 1731, die Bach componeerde
bij de jaarlijkse stadsbestuurswisseling, Ratwechsel, in Leipzig.
BWV 229 Komm, Jesu, Komm
Om te beginnen met het motet. Bach heeft er waarschijnlijk tientallen geschreven, maar voor
zover bekend, zijn er zo’n negen over. Het motet van vandaag is het enige dat niet berust op een
bijbeltekst, maar op een gedicht. Paul Thymich, docent aan de Thomas-schule, schreef dat al in
1684 en het werd door Johann Schelle, de toenmalige cantor van de Thomaskirche en dus
voorganger van Bach, op muziek gezet voor de overleden rector van de school.
Bach gebruikte het eerste en het elfde couplet van het gedicht van Thymich en zette het op
muziek voor twee vierstemmige koren. Het motet bestaat uit twee delen, een ‘concert’ en een ‘aria’.
Het ‘concert’ bevat op zijn beurt zes afzonderlijke passages, gezet op de eerste zes regels van het
gedicht. Het gaat over een ik-persoon in de laatste momenten van zijn leven. Komm, Jesu, komm
nodigt hij Jezus uit, mein Leib ist müde. Hoewel de bassen nog krachtig inzetten met hun die Kraft
verschwindt je mehr und mehr, eindigt dat in een stamelend Die Kraft, en na een pauze verschwindt en
weer een pauze je mehr und mehr. De stervende verhaalt over de saure Weg die hem zu schwer wordt,
waarbij het saure, het bittere, te horen is in een moeilijke sprong voor de koorzangers (een
zogenaamd verminderd septiem), dat de stemmen van elkaar overnemen. Daardoor hoor je der
saure acht keer achter elkaar, waarmee de weg van ellende wordt geplaveid. Maar dan, de 5e regel
neemt een wending, een opgewekter en een herhalend Komm, komm vervangt de slepende
treurigheid bij het besef dat de mens zich aan Jezus kan overgeven, ich will mich dir ergeben. En zo
komt in de 6e regel de conclusie van dit motet, Du bist der rechte Weg, die Wahrheit und das Leben. Het
wordt wel vier keer herhaald en deze regel duurt ongeveer net zo lang als de vijf regels hiervoor.
Wat betreft de tekst zijn we pas op de helft, maar wat betreft de muziek al bijna op het eind. Dit
tweede deel klinkt als een koraal, maar is dat niet. Het is immers niet gebaseerd op een bestaand
kerklied, noch de tekst noch de muziek. Bach componeerde het in een hogere ligging, een ligging
waarin de gemiddelde kerkzanger niet zou kunnen meezingen. Maar het is wel als een koraal
getoonzet, namelijk voor een vierstemmig koor, waarbij geen herhalingen van de tekst meer plaats
vinden. Meer als een concluderende mededeling, waar niet meer aan te tornen valt. De stervende
legt zijn lot in de handen van God, zegt de wereld vaarwel, is goed voorbereid om terug te gaan
naar zijn Schepper, de weg naar het eeuwige leven.
Hoewel het motet is geschreven voor dubbelkoor en continuo, kunnen ook heel goed
instrumenten met de partijen meespelen (colla parte heet dat). Dat is een oude praktijk. Voor ons
ensemble lag het voor de hand de strijkers over de koren te verdelen, waarmee de klankrijkdom
wordt vergroot.

Stervende jonge vrouw, Louise Danse, 1877 - 1909,
Rijksmuseum, Amsterdam

BWV 7 Christ unser Her zum Jordan kam
Meer dan de motetten was het schrijven van cantates voor Bach zijn dagelijkse praktijk Sinds 1723 was
hij, zoals bekend, cantor aan de Thomas-kirche in Leipzig en werd geacht elke zondag en feestdag een
cantate ten gehore te brengen, al dan niet zelf gecomponeerd. Voor zijn tweede kerkelijke ‘jaargang’
had Bach het voornemen om elke zondag een nieuwe cantate te schrijven op een kerkgezang van
Maarten Luther. Luther had in het begin van de 16de eeuw de muziek, en het kerklied in het bijzonder,
al een belangrijke plaats gegeven in zijn liturgie. Zelf had hij veel liederen geschreven, onder meer voor
de doop. Luther schreef zijn dooplied in 1541 Christ unser Herr zum Jordan kam. De librettist van Bachs
cantate gebruikte het eerste en het laatste couplet van Luther voor het openingskoor en het
respectievelijke slotkoraal.
De eerste jaargang, in 1723, componeerde Bach ook al een cantate voor de feestdag van de Heilige
Johannes (24 juni). De tekst was toen gebaseerd op het leven van Johannes de Doper, maar nu, deze
tweede keer, concentreerde de librettist zich op de belangrijkste gebeurtenis uit het leven van Johannes,
namelijk de doop van Jezus in de rivier de Jordaan.
Bach componeerde het openingskoor zó dat de negen regels van Luther elk een eigen passage
kregen, waarbij de melodie van het kerkgezang als zogenaamde cantus firmus gezongen wordt door de
tenoren. Iets dat in de middeleeuwen en de renaissance gebruikelijk was, maar bij Bach toch meestal
een taak voor de sopranen. De vocale passages worden begeleid door continuo, oboi d’amore en een
virtuoos concerterende soloviool, waarmee het deel een feestelijk karakter krijgt. De doop is een
belangrijke en feestelijke gebeurtenis en met de doop van Jezus in de Jordaan werd het als sacrament
ingesteld.
In de muziek hoor je het stromende, kabbelende en golvende water in de op- en neergaande lijnen
van de meeste musici en spetterende druppels van het dopen in de staccato van de eerste hobo. Maar
daar dwars doorheen hoor je een hoekig en puntig motief met grote sprongen. Een ritme dat
doorgaans macht suggereert en herinnert aan een Franse ouverture, waarop de koning zijn intrede
maakt. Met zijn doop maakt Jezus zijn koninklijke entree.
Na dit feestelijk, uitbundig en plechtig begin vertelt de bas wat de doop betekent. Hij doet dat in een
rustigere setting, maar wel met een herhalend snel lijntje dat aan het water herinnert. Even rustig,
ondanks het belang van zijn boodschap, vertelt de tenor als evangelist wat er daar precies gebeurde bij
de Jordaan. Dat God de Vader zijn stem liet horen ‘Dit is mijn zoon’ en de heilige Geest in de gedaante
van een duif op Jezus neerdaalde, waarmee de Heilige Drie-eenheid tegenwoordig was bij deze doop.
Dat dat bijzonder was en iets om bij stil te staan laat de Heilige Drie-eenheid opnieuw horen in deel 4 in
een aantal drie-delingen, drie stemmen (de tenor en twee violisten), triolen en dan ook nog drie in een
maat. De geoefende luisteraar kan bovendien in de op- en neergaande lijnen van de twee violisten de
wiekslag van de duif horen.
In deel 5 verbindt de bas de doop aan de opdracht, die Jezus aan zijn leerlingen gaf, het evangelie in
de wereld te verkondigen. Dat de bas hier de vox Christi, de stem van Christus, vertolkt, is te horen aan
de strijkersbegeleiding, die daarmee een aureool vormt, iets dat Bach vaker doet. De alt neemt in haar
aria in deel 6 de taak van het verkondigen op zich, ze zet in en krijgt een paar maten later bijval van de
instrumentalisten.
Het laatste deel bevat zowel de tekst als de melodie van Luthers dooplied, alles komt samen, het koor
zingt en de instrumentalisten dubbelen de stemmen, het sacrament van de doop verwijst eveneens
naar het bloed van Jezus dat vergoten is om de zonden van de mens weg te nemen.

De doop van Christus door Johannes de Doper,
Psalmboek uit Ham of Fécamp; c. 1180, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

BWV 29 Wir danken dir, Gott, wir danken dir
Terwijl de vorige cantate geschreven is voor een kerkelijke feestdag is cantate 29 geschreven voor
een wereldlijke gebeurtenis, namelijk de jaarlijkse wisseling van het stadsbestuur. Het doel van de
Ratswahl-cantate was God te danken voor de zegeningen van het afgelopen jaar en de zegen te
vragen voor de bestuurders in het jaar dat voor hen lag. Het betrof dus geen liturgische
bijeenkomst en onder het publiek bevonden zich hoogwaardigheidsbekleders, soms tot leden van
het keurvorstelijk hof in Dresden. Voor de componist reden een tandje bij te zetten en uit te
pakken, met trompet en pauken bijvoorbeeld.
Het begint dan ook met een feestelijke en uitbundige ouverture, waarin het orgel de hoofdrol op
zich neemt. Eerder componeerde Bach het als vioolpartita, waarbij die rol uiteraard was weggelegd
voor de viool. De passages sluit hij feestelijk af met trompetten en pauken. Daarop volgt een niet
minder imposant deel, maar anders van karakter. Misschien herkent u het als het Gratias uit de
Hohe Messe. De vocale stemmen spreken plechtig en gedragen herhaaldelijk hun dank uit en de
instrumentalisten benadrukken dat in een luxueuze bezetting door de stemmen te verdubbelen.
De delen 3, 4, 5, 6 en 7 (aria, recitatief, aria, recitatief, aria) vormen een vijfluik, waarbij het
middenpaneel , de sopraanaria, de kern van de cantate vormt. Het is een lieflijk en innig gebed om
zegen voor het volk en zijn bestuurders in een zogenaamd siciliano-ritme, dat we kennen van de
Hirtenmusik uit het Weihnachtsoratorium en ook de woorden leiten, schützen en führen het deel een
pastoraal karakter verlenen.
Deel 3 en 4, samen het linkerluik, heeft meer het karakter van de kamermuziek. De tenor haalt
de tekst aan uit het Oude Testament waarin God zijn domicilie heeft gekozen in Sion/Jeruzalem.
Het liefst zou de schrijver hebben dat dat ook afstraalt op Leipzig, zo’n voorbeeldige stad, dat God
ook daar zijn woning zou vinden. Ondanks de relatieve rust in deel 3 laat de schitterende soloviool
de goddelijke glans horen. Het bas-recitatief (deel 4) doet een voorzet met de aanprijzing van zijn
stad.
Het rechterluik, deel 6 en 7, is figuurlijk bescheidener van toon. Het alt-recitatief bevestigt de
vraag om zegen van de sopraan en de tenor herhaalt zijn mededeling van zijn eerdere aria (deel 3),
Halleluja, Stärk und Macht sei des Allerhöchsten Namen. Samen vormen de zijluiken zo de omlijsting
van het centrale paneel, het gebed.
Het laatste deel is gebaseerd op het 5de couplet van het lied Nun lob, mein Seel den Herren van
Johan Gramm. Bach gebruikte de tekst van lof, dank en vast vertrouwen op God voor zijn slot. Hij
zette het ter verhoging van de feestvreugde in een dansante driekwartsmaat. En ja, de pauken en
trompetten geven ook het einde van deze cantate extra glans, waarmee ons concert dan na alle
emoties toch feestelijk eindigt.
bronnen: Eduard van Hengel, Johann Sebastian Bach. Vocale Werken (www.eduardvanhengel.nl),
www.bachvereniging.nl
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Sopraan Sara Corbey begon op
vierjarige leeftijd met zingen in een
kinderkoor - de huidige Academy of
Vocal Arts o.l.v. Silvère van Lieshout waarmee ze op tournee ging naar o.a.
Hongarije, Italië en Zwitserland.
Na de bachelor Geschiedenis behaald
te hebben aan de Universiteit van
Amsterdam, besloot ze haar
zangcarrière voort te zetten aan het
conservatorium. Inmiddels zit ze in
het derde jaar van de bachelor
Klassiek Zang aan het
Conservatorium van Utrecht waar zij
begeleid wordt door haar docent
Dobrinka Yankova.
Ze zong eerder bij het
Studentenkoor Amsterdam o.l.v.
Servaas Schreuders, het Nederlands
Studenten Kamerkoor o.l.v. Béni
Csillag en onlangs deed ze mee aan
het projectkoor Meesters en Gezellen
o.l.v. Daniel Reuss.
Daarnaast geeft Sara zanglessen aan
kinderen bij Nieuw Vocaal
Amsterdam en volgt zij vakken van
de master Geschiedenis aan de UvA.

Helena van Heel ontwikkelde zich vanuit de
Zweedse koortraditie tot een veelzijdige
mezzosopraan, die met fluwelen stem haar
publiek weet te raken. Ze zong in het kinderkoor
van Boliden en behaalde haar master-diploma in
zang (cum laude) en muziek educatie in Piteå.
Helena zong in het Eric Ericsons Kamerkoor, het
Zweeds Radiokoor en het Nederlands
Kamerkoor. Ze kreeg lessen en masterclasses in
binnen- en buitenland, waaronder Dalton
Baldwin, Folke Abenius, Paul Schilhawski,
Monika Hauswalter en Rudolf Jansen. Sinds 2016
wordt ze bijgestaan door de zangpedagoog Jon
Thorsteinsson (IJsland).
Helena zingt van barok tot hedendaags en wordt
geprezen om haar bijzondere vertelkracht, zowel
bij Bach als bij kamermuziekconcerten en
liedrecitals. Zij werkt samen met het Orkest van
de Achttiende Eeuw, Residentie Orkest,
Amsterdams Sinfonietta, het Orkest van het
Oosten, Asko Schönberg Ensemble, het Rietveld
Ensemble en het Corelli Consort Tallin.
Recente hoogtepunten zijn haar eigen producties,
waarbij bestaande composities gecombineerd
worden met speciaal voor haar geschreven
werken, zoals door Jeff Hamburg, Max Knigge en
Thomas Jennefelt. Via samenwerking met
tekstschrijvers, beeldend kunstenaars en
regisseurs creëert zij zo een additioneel platform
om haar liefde voor de muziek uit te drukken.
December 2018 verscheen haar eerste (kerst)-CD
'Ave Maris Stella'.

De Oostenrijkse tenor Stefan Berghammer
studeerde aanvankelijk aan het Mozarteum
in Salzburg, schoolmuziek, piano- en
zangpedagogiek. Zijn diploma solozang
behaalde hij in 1998 bij Ian Partridge aan de
Royal Academy of Music in London. Hij
studeerde verder bij tal van pedagogen en
volgde vele masterclasses.
Het maakt hem tot een veelzijdige zanger,
zowel als solist als ensemblezanger. Zo is hij
vast lid van het Nederlands Kamerkoor en
het Huelgas Ensemble. Een intense
samenwerking bestaat ook met Cappella
Amsterdam, met het NDR Chor Hamburg
en het SWR Vokalensemble Stuttgart.
Zijn levendige concertpraktijk brengt hem
naar de belangrijkste muziekfestivals van
Europa, de Verenigde Staten, Thailand,
Singapore, Israël, Rusland, China, ZuidAmerika, Australië en Nieuw Zeeland.
Zijn opera- en concertrepertoire reikt van
Renaissance en Barok tot Hedendaagse
Muziek.
Berghammer zingt als solist ook oratoria en
cantates van J.S. Bach, waaronder in de
Westerkerk Amsterdam, de Kloosterkerk
Den Haag, de Domkerk Utrecht en de
Barbara Cantorij te Culemborg.

Bariton Sinan Vural is geboren in
Ankara, Turkije. Hij heeft zang
gestudeerd in Ankara bij Yıldız
Tunbul, in Enschede bij Anne
Haenen en aan de Nieuwe Opera
Academie in Amsterdam bij Cora
Canne Meijer. Na zijn studie heeft
hij verder gewerkt met Margreet
Honig.
Hij heeft gezongen en zingt bij de
meeste opera- en
muziektheatergezelschappen van
Nederland: voornamelijk Holland
Opera, World Opera Lab en Opera
Spanga. Hij is ook vaak te horen in
het oratorium- en liedrepertoire.
Sinds september 2014 is hij
hoofdvakdocent zang bij het
Fontys Conservatorium in Tilburg.
Afgelopen seizoen was hij, ondanks
alle beperkingen, te horen onder
meer in Arianna en De Passie van
Nu bij World Opera Lab en in de
rol van Swallow in de grote
openluchtproductie Peter Grimes
in Friesland.

Mark Lippe studeerde onder andere orgel,
kerkmuziek, koor- en orkestdirectie aan de
conservatoria te Amsterdam en Rotterdam,
waarna hij zijn mastertitels behaalde aan het
Utrechts Conservatorium. Daarnaast volgde
hij diverse masterclasses.

foto: Remmelt van Veelen

Momenteel is Mark werkzaam als dirigent bij
het Haarlems Bach Ensemble, het Goudsch
Kamerkoor en het Coornhert Orkest.
Mark doceert aan het Utrechts
Conservatorium en is cantor-organist in de
Oud-Katholieke Kerk te Gouda.
Sinds 1 juli 2019 is Mark bovendien
cantor-organist titularis in de
Oud-Katholieke Kathedraal St. Gertrudis
in Utrecht.
Daarnaast is Mark actief als kamermusicus,
onder andere als pianist bij Stichting Léman.
Mark liet zich coachen door Bart van de Roer
en studeerde piano bij Henry Kelder.

Haarlems Bach Ensemble, september 2017

Haarlems Bach Ensemble
onder leiding van Mark Lippe

viool

altviool
cello
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Joretta Witvliet (concertmeester), Pauline van Daelen,
Trudy Maaskant, Marjolein Peletier, Marije Roffel,
Renske Stobbelaar
Ynske Gunning, Bastiaan Regoort, Tessa Stassen
Nellie Borst-Dekker, Gootje Hylkema
Piet Goos
Hanny Vooges

Ineke Clement*, Anne van Cruchten, Janine Huson,
Nelliek van der Kraan, Anita van Loenen,
Renate van der Pol, Mireille Smit*, Suzanne Wieberdink
Margot van den Berg, Maria Bij de Vaate,
Diane Dorreboom, Marijke Elzenga, Mia Heijne, Froukje Holtrop,
Jetty van Veelen, Rosanne Zwart
Janrense Boonstra, Aad Doorduijn, Ron van Grieken*,
Freek Hoek, Ralph Luijt, Erik Martens, Fred Smeele
Wim van den Berg, Sander Cornelissen*, Dirk Grijns,
Roald Jacobs, Peter van der Kraan, Teun Nijst, Jim Shipley,
Egge Tijsseling, Zeger Woudenberg
*

doen niet mee aan dit concert

Reserveren: penningmeester@mosterdzaadje.nl

Het HBE is altijd op zoek naar donateurs. Zij verlenen ons ensemble extra financiële steun,
die hard nodig is om de concertserie in stand te houden.
Donateur zijn heeft voordelen, bijvoorbeeld, weliswaar onder voorwaarden, het recht op
een gereserveerde plaats op naam bij concerten. Vraag informatie aan bij het bestuur na het
concert of bij info@haarlemsbachensemble.nl
Wilt u zich meteen als donateur aanmelden, dan kunt u uw donatie overmaken op
rekeningnummer NL37RABO0144989751 t.n.v. Haarlems Bach Ensemble te Haarlem o.v.v.
Donatie - Seizoen 2021/2022.
Indien u een legaat overweegt, verzoeken wij u contact op te nemen met de penningmeester, Fred Smeele, penningmeester@haarlemsbachensemble.nl.
Het inschrijvingsnummer van het Haarlems Bach Ensemble bij de Kamer van
Koophandel is 40594821. Het fiscaal nummer is 810848545.
Het Haarlems Bach Ensemble is aangemerkt als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende
Instelling). Daarmee zijn er voor giften gunstige belastingvoorwaarden. Particulieren mogen
in de aangifte inkomstenbelasting 125% van het bedrag van de gift aftrekken.
Voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is de aftrek 150%.
Informatie hierover kunt u verkrijgen bij de penningmeester en op
www.belastingdienst.nl/anbi, of op www.anbi.nl.
Bent u violist(e) en zou u (af en toe) mee willen spelen? Meldt u zich dan voor de
mogelijkheden, voorwaarden, audities, vacatures bij Nellie Borst-Dekker via
info@haarlemsbachensemble.nl.
Wilt u op de hoogte gehouden worden van onze concerten, mail dan naar
info@haarlemsbachensemble.nl o.v.v houd mij op de hoogte.
Wilt u een advertentie plaatsen in het programmaboekje? Neem dan contact op met onze
penningmeester via penningmeester@haarlemsbachensemble.nl.

vrijwillige bijdrage na het concert is van harte welkom
richtbedrag € 15 per persoon / betaling met pin is mogelijk

Colofon
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dirigent: Mark Lippe
concertmeester: Joretta Witvliet
bestuur: Egge Tijsseling (voorzitter), Fred Smeele (penningmeester),
Diane Dorreboom (secretaris), Nellie Borst-Dekker (ensemble-coördinator),
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Het Haarlems Bach Ensemble is
een vereniging zonder
winstoogmerk.
Om te kunnen musiceren geven
de Gemeente Haarlem en het
Fonds tot den Predikdienst der
Vereenigde Doopsgezinde
Gemeente te Haarlem een
subsidie en betalen de koor- en
orkestleden contributie.
De concerten kunnen slechts
georganiseerd worden als
voldoende vrijwillige bijdragen
de kosten van zaalhuur en
solisten dekken.
Daarom wordt na afloop van het
concert gecollecteerd.

Haarlems Bach Ensemble
volgende concert

zaterdag 11 juni 2022 17:00

J.S. BACH
BWV 43 Gott fähret auf mit Jauchtzen
BWV 11 Lobet Gott in seinen Reichen

Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24, Haarlem
www.haarlemsbachensemble.nl
Vrijwillige bijdrage na afloop

