
19Woensdag
5 april
2017

Nieuw Bach Ensemble brengt Johannes Passion

zanger bijzonder gevarieerd en in-
dringend.” 

ZANGERS Sopraan Renée Rosen-
boom zorgt elke keer weer voor een 
optimaal zingend koor. Daarvoor 
put ze uit een vast zangersbestand. 
,,De samenstelling is elk jaar anders 
want zangers tekenen in per project. 
En toch is de balans steeds afgewo-
gen en de interpretatie eensluidend. 
Uiteraard is de opvatting van de di-
rigent van evident belang. Boven-
dien kennen de koorzangers de par-
tituur goed zodat je kunt verfijnen 

en op details kunt letten. Dat komt 
de kwaliteit alleen maar ten goede.” 
Met zes tot zeven zangers in elke 
stemgroep is het koor goed in ba-
lans en sterkte. Meestal lukt het re-
kruteren van zangers prima. ,,Zoals 
in elk koor is het ook voor ons lastig 
om tenoren met voldoende ervaring 
en kwaliteit te vinden. Dankzij mijn 
persoonlijk netwerk lukt het uit-
eindelijk toch om ook die groep op 
sterkte te krijgen. Daarnaast is de 
vergrijzing in de koorwereld ook 
iets wat zich wel begint af te teke-
nen. Het is moeilijk om jonge zan-

gers te vinden.” 

TRADITIE Het Nieuw Bach Ensem-
ble wil de jaarlijkse traditie van de 
Johannes Pasion uitbouwen en die 
net zoveel landelijke bekendheid 
geven als de Matthäus Passion in 
Naarden. Voorzitter Henk Wilbrink 
heeft burgemeester Bolsius al uitge-
nodigd voor het openingswoord bij 
het komende concert. ,,De gemeen-
te, het bedrijfsleven en city marke-
ting is enthousiast. We gaan dit stap 
voor stap uitbouwen en Amersfoort 
als stad van de Johannes Passion op 
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Musica Montana geeft voorjaarsconcert
van Mendelssohn werd honderd 
jaar niet gespeeld en is pas na de 
Tweede Wereldoorlog weer op de 
lessenaar gezet. De componist Lo-
tichius is niet of nauwelijks bekend. 
Wij laten als slotstuk van het con-
cert zijn Strijkerssymfonie horen. 
Het is echt een stuk om mee af te 
sluiten. Ritmisch interessant en vol 
met grappige muzikale vondsten”.  
Een belangrijk aandeel is wegge-
legd voor de jonge Amersfoortse 
saxofonist Menne Smallenbroek. 
Hij zal op de baritonsaxofoon sole-
ren in het concert voor Saxofoon en 
Strijkorkest opus 109 van Alexan-
der Glazoenov. Smallenbroek kent 
dirigent jan Schoonenberg al sinds 
zijn vroege jeugd en raakte goed 
bevriend. Menne Smallenbroek is 
niet vast aan een orkest verbonden 
en is als leraar saxofoon werkzaam 
op de Muziekschool in Barneveld. 
Daarnaast maakt hij deel uit van 
een ensemble voor moderne muziek 
in Amsterdam speelt hij ook jazz en 
lichte muziek regelmatig op het pro-
dium. 
Menne Smallenbroek ziet zijn aan-
deel in het concert van Glazoenov 
als een unieke kans om dit stuk nu 
eens echt zelf uit te voeren. ,,Dat 
gebeurt maar zelden. Hoewel het 
stuk eigenlijk is geschreven voor 
altsaxofoon zal ik op de baritosaxo-
foon spelen. Het is opvallend hoe 
mooi de klank van dat instrument in 
die ligging mengt met de strijkers-
klank van het orkest. Er is niet zo 

heel veel geschreven voor saxofoon 
en de professionele saxofoonschool 
is klein. Ik speel op alle types saxo-
foon maar heb mij gespecialiseerd 
in de baritonsaxofoon. Het is niet 
zo verwondelijk dat Glazoenov  een 
compleet Saxofoonconcert schreef; 
hij bespeelde zelf het instrument, 
naast tal van andere instrumenten. 
De saxofoon was destijds in 1936 
nog tamelijk ongewoon en weinig 
componisten durfden het toen  aan 

om iets voor de saxofoon te schrij-
ven. Tegenwoordig wordt juist Gla-
zoenovs Saxofoonconcert nog regel-
matig gepeeld.” 
Musica Montana bestaat sinds 1976 
en maakt sinds de komst van diri-
gent Jan Schoonenberg weer een 
groei in kwaliteit en uitstraling 
door. De scheiding tussen lichte en 
klassieke muziek is voor Schoonen-
berg niet zo van belang. ,,Het gaat 
mij vooral om de betere muziek en 

Saxofoonsolo in 
werk van 
Glazoenov
Peter Bruinsma

AMERSFooRT Het Amersfoortse ka-
merorkest Musica Montana geeft op 
zaterdag 8 april om 20.15 uur onder 
leiding van Jan Schoonenberg een 
voorjaarsconcert in de Bergkerk. 
Het orkest geeft jaarlijks twee con-
certen; een voor- en een najaars-
concert. 

,,Het najaarsconcert houden we ei-
genlijk altijd op een zondagmiddag 
in de Bergkerk en het voorjaars-
concert werd meestal een avond in 
de Fonteinkerk. Nu vindt ons voor-
jaarsconcert dus ook in de Bergkerk 
plaats”, legt voorzitter Gertine van 
Vliet uit. ,,Het concert heeft niet een 
echt overkoepelend thema maar er 
zijn wel duidelijk twee lijnen in het 
programma zichtbaar. Mendelssohn 
schreef zijn Symfonie voor strijkor-
kest no. 10 op heel jonge leeftijd. 
Sibelius was ook heel jong toen hij 
zijn Romance voor strijkorkest opus 
42 componeerde. Eigenlijk laten we 
met deze stukken horen hoe talent-
vol deze componisten al op jeugdige 
leeftijd waren. De andere lijn die we 
in het programma aanbrachten, is 
het ontrukken aan de vergetelheid 
en het bekend maken van betrek-
kelijk onbekende muziek. Het stuk 

 p Het orkest geeft jaarlijks twee concerten; een voor- en een najaarsconcert. 

de kaart zetten. Zo is de Bachdag 
Amersfoort ook begonnen en ook 
dat evenement groeit in de bekend-
heid. Het Nieuw Bach Ensemble is 
een kwaliteitsensemble en dat wil-
len we het publiek laten weten.” 
Heeft  de jaarlijkse uitvoering van 
de Johannes Passion door het Nieuw 
Bach Ensemble tot gevolg dat ande-
re koren dit werk in Amersfoort niet 
meer kunnen uitvoeren? Wilbrink 
heeft daar met het bestuur zeker 
over nagedacht. ,,Er zal via Amers-
foort Klassiek en andere kanalen 
een goede afstemming moeten ko-
men. Zo was er in maart nog de uit-
voering door Sonante Vocale. Wij 
hebben niet het alleenrecht, maar 
een goede planning en afstemming 
is van groot belang. Wij hopen rond 
de komende zomer het draaiboek 
voor het bekend maken van Amers-
foort als stad van de Johannes Pas-
sion klaar te hebben.” 

BAch De Johannes Passion is het 
eerste grote werk dat Bach in Leip-
zig uitvoerde. Hij schreef het stuk 
in 1724 voor de vesper van Goede 
Vrijdag. Bach bleef schaven aan zijn 
Johannes Passion waardoor we nu 
niet minder dan vier versies kennen. 
Bach heeft heeft het bijbelverhaal 
telkens onderbroken door toepasse-
lijke koralen en bespiegelende aria’s 
op profane teksten ontleend aan het 
beroemde Passiegedicht van Broc-
kes. De koren die voortkomen uit 
het evangelieverhaal nemen dank-
zij de dramatische hartstochtelijk-
heid een vooraanstaande plaats  in 
in de Johannes Passion, terwijl de 
koralen een meer beschouwende rol 
hebben. 
Kaarten voor het concert zijn te 
koop via www.klassiekemuziek.nl/
nieuw-bach-ensemble

dat mag ook salonmuziek zijn. Ik 
probeer stukken te programme-
ren die het orkest uitdagen en op 
een hoger plan brengen. Ook vind 
ik het een uitdaging om het orkest 
te laten kennismaken met minder 
bekend repertoire zoals het stuk 
van Lotichius. Ik breng ook graag 
een Amersfoorts accent aan in onze 
concerten. Dan zoek ik medewer-
king van jong talent zoals saxofonist 
Menne Smallenbroek.”

Nieuwe dimensie 
door authentieke 
instrumenten
Peter Bruinsma
 
AMERSFooRT Het Nieuw Bach En-
semble voert dinsdag 11 en woens-
dag om 20.00 uur de Johannes Passi-
on van Johann Sebastian Bach uit in 
de Sint Franciscus Xaveriuskerk. 
Het Nieuw Bach Ensemble staat on-
der leiding van Krijn Koetsveld. 

De traditie van de veel geprezen 
jaarlijkse uitvoeringen van de Jo-
hannes Passion krijgt dit jaar een 
nieuwe dimensie. Om de prachtige 
muziek te kunnen uitvoeren met de-
zelfde instrumenten als Johann Se-
bastian Bach zelf gebruikte, werkt 
het Nieuw Bach Ensemble in 2017 
samen met het barokorkest Florile-
gium Delft. Zo komt het ensemble 
nog dichter bij de bron, met behoud 
van wat de uitvoeringen altijd al zo 
bijzonder maakte; de spanning in 
het verhaal, met oog voor het detail 
en de markante dubbelrol van het 
koor: als ‘volk’ en als vertolker van 
de indrukwekkende koralen. 
Kiki Mulder zingt al acht jaar als 
sopraan mee in de Johannes Passi-
on. Het is de bijzondere sfeer in de 
opmaat naar Pasen die haar telkens 
weer raakt. ,,Dirigent Krijn Koets-
veld inspireert en maakt het telkens 
weer tot een bijzondere ervaring. 
De uitvoering van gisteren is altijd 
weer anders dan die vandaag, want 
ook elke kerk klinkt tenslotte an-
ders.” Mulder heeft een duidelijke 
voorliefde voor de Johannes Passi-
on. ,,De Matthäus Passion vind ik 
te lang en kent teveel treurzang; de 
Johannes Passion vind ik als koor-

 p Het Nieuw Bach Ensemble wil een nieuwe dimensie toevoegen aan de uitvoering van de Johannes Passion. 

Po
st

m
a

N
ie

u
w

 B
a

c
h
 e

N
se

m
B

le


