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Golden Circle Ensemble - Johannes Passion

Korte toelichting op het concert van 13 april maart 2019
Na het prachtige orgelconcert van Jaap de Wit 0p 16 maart, waarbij
Jaap werkelijke alle klanken die het orgel tot zijn beschikking heeft
tevoorschijn toverde, hierbij de vooruitblik op 13 april.
Dit is al weer het laatste concert van het seizoen 2018-2019!
Het programma voor het seizoen 2019-2020 is ondertussen klaar en zal
binnenkort worden bekend gemaakt.

Golden Circle ensemble
Het Golden Circle Ensemble is een sprankelend internationaal vocaal
ensemble met een inspirerende klank; het staat onder leiding van John
Bakker en wordt begeleid door organist André de Jager. Het Ensemble
biedt jonge zangers een weg naar het professionele concertpodium.
John Bakker is de dirigent van het Golden Circle Ensemble. Hij is
afgestudeerd als concertorganist aan het Koninklijk Conservatorium
in Den Haag. John is werkzaam als Director of Music
van The American Protestant Church of The Hague. Hij is
kerkorganist in verschillende kerken en werkt veel samen met
internationale muzikanten. In december 2011 is John voor al zijn
muzikale activiteiten koninklijk onderscheiden als lid in de Orde van
Oranje Nassau.
André de Jager is hoofdorganist op het Blank-orgel (1976) in de
Bethlehemkerk te Papendrecht. Hij studeerde o.a. bij Jan Bonefaas in
de Grote Kerk te Gorinchem (improvisatie), bij Ben van Oosten in de
Grote Kerk te Den Haag (literatuur) en bij Sophie-Véronique
Cauchefer-Choplin in de Saint-Sulpice te Parijs (improvisatie en
literatuur). In 1998 volgde André een masterclass interpretatie en
registratie bij de Parijse organist Jean Guillou. Hij was eerste
prijswinnaar op het Nationale Orgelconcours te Elburg in 1979 en
1980. Vanwege zijn vele verdiensten in de muziek, zowel in binnen- als
in buitenland, is André de Jager op 16 januari 2010 benoemd tot
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
De Johannes Passion van Johann Sebastian Bach
Bach componeerde zijn Johannes-Passion speciaal voor de Goede
Vrijdag. Hij schreef de Johannes-Passion in 1724 in drie maanden tijd.
Op 7 april van dat jaar, Goede Vrijdag, werd de Johannes-Passion voor
het eerst uitgevoerd in de Nicolaïkirche in Leipzig. Een jaar later

verving hij het openingskoor door een ingetogen koraalbewerking,
waarschijnlijk omdat er kritiek op de (te uitbundige) muziek was
gekomen. Bach bleef wijzigingen aan de Johannes-Passion aanbrengen,
zodat er tegenwoordig vier verschillende versies bestaan (naast die uit
1724 en 1725 een uit 1728 en 1749). Vlak voor zijn dood begon Bach aan
een nieuwe versie, die hij niet heeft kunnen afmaken.
Bach volgt vrijwel letterlijk de teksten van het evangelie volgens
Johannes in de Lutherse vertaling (hoofdstukken 18 en 19). Het
Johannesevangelie is nuchter en meer verhalend dan het
Mattheüsevangelie en daardoor aanmerkelijk dramatischer. De
Johannes-Passion is muzikaal wat feller dan de Matthäus, maar
tegelijkertijd ingetogener. Zijn voor de Matthäus-Passion twee
orkesten en twee koren nodig: bij de Johannes-Passion volstaat een
klein orkest en koor.

Abonnement op de hele serie concerten
Overweeg om een abonnement op de gehele concertserie aan te schaffen.

Deze kost €45,- en voor 65+ €40.
Vrienden van het Duyschot-orgel krijgen hierop echter €20 korting!
De abonnementen behoeft u niet te bestellen maar zijn verkrijgbaar aan de kassa
van het concert.

Sponsoren van de Duyschot Concerten
De volgende sponsoren maken de Duyschot Concerten mede mogelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fonds Podium Kunsten
De Sitter Bloemen
Musica Docet
De Groot Optiek
Pieter Dijksman, muziekproductie en fotografie
Wisse Makelaardij B.V.
Rabobank
Xebius Digital Printing

Privacyverklaring
Op 25 mei 2018 werd de nieuwe privacywet Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
In deze wet is voorgeschreven hoe een organisatie om moet gaan met
persoonsgegevens.
Over privacy willen we graag helder zijn. Omdat u uzelf heeft aangemeld als
ontvanger van onze nieuwsbrief, gaan we er vanuit dat wij uw toestemming
hebben om uw gegevens voor dat doel bij te houden. Deze gegevens gebruiken
wij alleen voor onze nieuwsbrief. De gegevens worden nooit aan anderen
verstrekt. Mocht u hiertegen op een moment bezwaar hebben of mocht u de
nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u ons dat altijd melden
via info@duyschot.nl.
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