Nieuwsbrief Cappella Breda - Jaargang 2016 - Nieuwsbrief no. 2
Met deze nieuwsbrief houdt Cappella Breda u graag op de hoogte. Het is de tweede nieuwsbrief uit het concertseizoen
2016. De brief informeert u als Vriend van Cappella Breda, naast u die op andere wijze betrokken bent en op de hoogte
wil blijven van Cappella Breda. Voor meer informatie www.cappellabreda.nl.

Sei Lieber Tag Willkommen! Cappella Breda 40 jaar.
Jubileumconcert 3 juli
15.00 uur
Grote of OLV Kerk Breda.
Welkom geliefde dag. Vier de dag, waarop alle nood gelenigd is!
Dat zegt ons “Sei, lieber Tag, willkommen”. Zoals van alle stukken
is ook die tekst diep religieus van aard. De essentie ervan is de
nietigheid van de individuele mens. En in het bijzonder gaan de
teksten over het vraagstuk van het leven zelf in relatie tot de dood;
over het mysterie dat het leven is en de zin die het al dan niet zou
hebben. Zo bezien hebben ze universele betekenis.
Betekenis bovendien in alle tijden; ook nu, in een tijd waarin geweld
de wereld verscheurt.
Is het leven dan louter droefenis, een schaduw of nevel, zoals in
“Unser Leben is ein Schatten”? De muziek van dat motet laat iets
heel anders horen. De tonen die klinken op de woorden “Schatten”
en “Leben”, zijn juist bijzonder sprankelend. Die vieren het leven!
Ook het leven van de familie Bach en hun muzikale erfenis zijn het vieren waard. De
Hongaarse broodbakker Veit Bach die zich in de 16e eeuw vestigde in Wechmar, stond aan de
basis van een rijk muzikaal geslacht. Het Altbachisches Archiv bevat zo’n 20 composities van
zijn nakomelingen. Van Johann Sebastian’s oudoom Johann, van neef Johann Cristoph en van
verre verwant maar ook schoonvader Johann Michael onder andere.
Het Altbachisches Archiv, dat werd beheerd door Johann Sebastian en voor het eerst werd
uitgegeven in Bachjaar 1935, laat de rijkdom zien die het leven biedt.

Zondag 3 juli,
Aanvang 15.00 uur
Grote of OLV Kerk Breda
Cappella Breda olv Daan Manneke
mmv de organist van de Grote- of OLV kerk Aart Bergwerff, Joris van Haaften (cello) en
Jules Kirch (contrabas)

Toegangsprijs 12,- Betalende Vrienden van Cappella Breda 10,- Kinderen tot 17 jaar gratis.

Agenda:
03-07-2016
08-07-2016
25-09-2016
09-10-2016
12-10-2016
30-10-2016
12-11-2016
18-12-2016

: Bach programma in Grote- of O.L.V. kerk Breda 15.00 uur *
: Bach programma in de St. Jan te Gouda 20.00 uur
: BrabantsVolkoren Gertrudiskerk Bergen op Zoom 16.00 uur
: Bach programma Sint-Willibrorduskerk Teteringen p.m. uur
: Bach-programma Grote Kerk Dordrecht 20.00 uur
: Vesper Grote Kerk Dordrecht 19.00 uur
: Brabants Volkoren Goirkese kerk Tilburg 16.00 uur
: Kerstconcert in Ginneken N.H. Kerk Breda 16.30 uur*

De concerten met een * aangeduid hebben betekenis voor Betalende Vrienden van Cappella Breda / zie verder hieronder.

Vrienden van Cappella Breda … helpt u mee?
In dit jubileumjaar doen wij graag een beroep op u!
Al een aantal jaren voeren we onze concerten uit zonder enige vorm van subsidie. Uw steun
kunnen we dan ook heel goed gebruiken. Door uw bijdrage kunnen we onze unieke en
grensverleggende programma’s blijvend brengen, zijn we in staat onze ambassadeursfunctie
voor Breda te vervullen en helpt u ons in het voortbestaan.
Voor de goede orde lichten we nog eens toe wat Vriend van Cappella Breda betekent en wat
u van ons kunt verwachten wanneer u ook Betalend Vriend bent.
Als Vriend van Cappella Breda houden we u graag met deze nieuwsbrief en andere
middelen op de hoogte van onze muzikale agenda. Als Betalend Vriend bieden we u
daarnaast een gereserveerde zitplaats aan bij concerten die wij in eigen beheer uitvoeren. De
concerten die hiervoor in aanmerking komen zijn hierboven geduid met een *. Soms lukt het
ons om u voor een concert korting te geven of willen we u op een andere wijze trakteren.
U kunt betalend Vriend worden door eenmaal per jaar een minimum van € 25,= te storten op
onze rekening NL13INGB0002577949 tnv Cappella Breda Etten Leur ovv. Vrienden van
Cappella Breda en een mail te sturen naar vriendenvancappellabreda@gmail.com met uw
naam en adres zodat we u een welkomstgeschenk kunnen sturen (en dit is een signaal voor
ons dat er een betaling binnen is gekomen - van de bank krijgen we daar namelijk geen
melding van en ontbreekt vaak het adres). Heeft u het bedrag voor 2016 overgemaakt, dan
sturen we u binnen twee weken de Vriendenpas 2016 toe. Wanneer u tijdig aangeeft bij welk
concert u aanwezig wilt zijn en met hoeveel personen, dan reserveren wij uw zitplaatsen. Uw
reservering kunt u steeds doorgeven
ter attentie van het
emailadres
vriendenvancappellabreda@gmail.com. Op vertoon van uw Vriendenpas bij aanvang van het
concert wordt u naar uw zitplaats gebracht.
Kent u nog Vrienden van wie u weet dat deze om welke reden dan ook uit ons bestand zijn
geraakt en deze mailing missen, wilt u deze Vriend dan attenderen op het emailadres
hierboven genoemd. Cappella Breda neemt dan contact op.
Met vriendelijke groet, Cappella Breda

