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INTRODUCTIE 

Dit beleidsplan is geschreven met een looptijd van 3 jaar; naast een beleidsplan is er  

een actieplan geschreven voor een termijn van 1 jaar.  

Beide zijn geschreven vanuit een (pro)actieve en optimistische benadering. De 

bestaansperiode van het ensemble en de tijd waarin we nu leven, maakt dat we ons 

realiseren dat we onze keuzes mogelijk moeten herformuleren, als blijkt dat de 

doelstellingen die we hebben niet haalbaar zijn. In de evaluatie van deze plannen , 

eind 2012, zullen we daar kritisch naar kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALGEMEEN 

Historie van het Luthers Bach Ensemble 

Eind 2006 is het Luthers Bach Ensemble opgericht. De stichting Luthers Bach 

Ensemble (LBE) is voortgekomen uit de wens om met meer regelmaat en continuïteit 

Bachcantates ten gehore te brengen. Werken van voornamelijk Johann Sebastian 

Bach (1685-1750) worden met ensembles van barokke instrumenten uitgevoerd 

tijdens concerten in het noorden van Nederland en Duitsland.  Uitvoeringen zijn 

onder meer in de Lutherse kerk, de thuisbasis van het LBE. Door 'Lutherse' werken in 

deze ruimte naar voren te brengen, krijgt het Lutherse element een bijzondere 

betekenis.  

 

Missie        

Een kwalitatief goed ensemble in stand houden met een royaal aanbod van 

uitvoeringen van Bach-werken, geleid door de huidige dirigent en gesteund door een 

team gemotiveerde vrijwilligers. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOELSTELLINGEN 

Artistieke doelstellingen: 
 Jonge veelbelovende zangers aantrekken en hen door middel van koorscholing, 

regelmatige deelname aan uitvoeringen en aangevuld met masterclasses de 

wereld van Bach en de oude uitvoeringspraktijk laten zien en beleven. 
 Jong talent uit de barokke instrumentalistenwereld de kans bieden zich te laten 

horen.  
 De deskundigheid in het noorden op het gebied van barokke muziek vergroten, 

aangezien daar tot nu toe weinig tot geen oude-muziekopleidingen zijn. 

Vooruitblik naar een Bachacademie voor jonge barokmusici. Niet alleen Bach 

maar een breed spectrum muziek uit de barokke periode. 
 De muziek van J.S. Bach - in het bijzonder de cantates - regelmatig laten horen 

in de context waarvoor zij is bedoeld: op een authentieke plaats (bijvoorbeeld 

in de Lutherse kerk Groningen of Duitse Lutherse kerken), met authentieke 

instrumenten of binnen een authentieke lutherse liturgie. 
 Educatieve programma's bieden. 
 Door lezingen en masterclasses de muzikale kennis van uitvoerenden en 

toehoorders verbreden. 
 Het aangaan van samenwerking met opleidingsinstituten, met name op 

muziekgebied. 
 Het aangaan van samenwerking met collega-ensembles, zodat deskundigheid 

en ervaring uitgewisseld kan worden. 

 

Bestuurlijke doelstellingen: 
 Vriendenbestand vergroten zodat er meer draagvlak ontstaat. 
 Werven van vrijwilligers voor verschillende bestuursactiviteiten. 
 Onderzoeken van een breder financieel draagvlak. 
 Pool vrijwilligers organiseren, die bij grote activiteiten in te zetten zijn. 
 PR onderzoeken en verbeteren. 

 

Werkwijze aan doelstelling: 

Kwaliteit van de dirigent/ Artistiek leider 

Artistiek leider van het LBE is de organist-dirigent en medeoprichter van het LBE 

Tymen Jan Bronda (1977). 

 

Tymen Jan Bronda is cantor-organist van de Lutherse Gemeente Groningen. In 

binnen- en buitenland is Tymen Jan een veelgevraagd dirigent/organist. Als docent 

heeft Tymen Jan een privépraktijk waarin hij orgel en kerkmuziek doceert. Als 



dirigent is hij verbonden aan kamerkoor Tiraña in Groningen, en het projectkoor 

Venite Cantemus te Bedum. Website: www.tymenjanbronda.nl  

 

Kwaliteit van spelers, solisten, koorleden 

Het LBE bestaat uit diverse koren met name een vocaal ensemble, een aantal 

projectkoren, en daarnaast het barokorkest.  

 

Het LBE-kleinkoor (vocaal ensemble) bestaat uit (semi-)professionele zangers en 

heeft inmiddels furore gemaakt met een aantal concerten en cantatediensten 

gedurende de afgelopen jaren.  

 

De projectkoren van het LBE bestaan uit geoefende en geschoolde amateurzangers. 

De instrumentalisten en de vocale solisten zijn van professioneel niveau. Voor elk 

programma van het Luthers Bach Ensemble wordt een groep zangers en 

instrumentalisten samengesteld, waarvan de grootte afhankelijk is van de eisen die 

door de uit te voeren werken worden gesteld. Met deze groep wordt dan gedurende 

een aantal maanden intensief gerepeteerd, waarna één of meerdere uitvoering(en) 

worden verzorgd. De artistiek leider werkt aan de visie op muzikaliteit en 

uitvoeringspraktijk.  

 

De vaste kern van instrumentalisten zijn jonge musici uit verschillende delen van het 

land die met prachtige resultaten aan gerenommeerde conservatoria met als 

specialisatie “oude uitvoeringspraktijk” zijn afgestudeerd. Het LBE bestaat niet 

alleen uit spelers met de Nederlandse nationaliteit, maar uit deelnemers van 

verschillende nationaliteiten. Met behulp van deze vaste kern van jonge kenners van 

de oude muziek kan de artistiek leider volop zijn visie op uitvoeringspraktijk 

vormgeven.  

 

Daarnaast kiest het LBE ervoor jong talent kansen te geven. Jong talent staat niet 

alleen voor nieuw maar ook voor flexibel en open minded. 

Training van spelers, koorleden:  

Door een aantal dagen vocale training, partijrepetities met nadruk op de polyfonie en 

noodzakelijk onderzoek van historische bronnen zal grondig en veel repeteren naar 

verwachting tot mooie resultaten leiden . 

Speelstijl:  

Zoals altijd wordt er binnen het LBE gewerkt met oude instrumenten. Er wordt 

gekozen voor een relatief kleine bezetting en dus met vocaal ensemble of kamerkoor 



bezetting. Op deze wijze sluit het LBE aan bij de opvattingen van de 

uitvoeringspraktijk heden ten dage. 

 

De LBE projecten zijn schoolvoorbeelden van spreiding in het noorden des lands. De 

Grote Kerk Leeuwarden is één van de concertlocaties. De geweldige akoestische 

omstandigheden en de prachtige bouwstijl bevorderen de muzikaliteit: uitvoeren op 

een historische locatie, met historisch materiaal en op historiserende wijze. 

Werkwijze: 

- bestudering van bronnen ter voorbereiding van de materie 

- een tiental repetities met het vocaal ensemble in de maanden voorafgaand. Een 

aparte koorbehandeling verdient wederom de voorkeur om transparantie van de 

polyfonie te bemachtigen. 

- een aantal aparte repetities met orkest, daarna samen. Tenminste 3 repetities met 

orkest zijn wenselijk voor een optimaal begeleidend en solerend ensemble. 

- openbare repetitie in de Lutherse kerk van Groningen, mogelijkheid tot discussie. 

Dit biedt een mogelijkheid voor ensembleleden en artistiek leider om vragen van het 

publiek te ontvangen, maar ook reacties in ontvangst te nemen. 

- slotpresentaties 

 

Productieproces:  

Productie door het LBE onder verantwoordelijkheid van zakelijk leider  i.s.m. 

floormanager.  

Uitbetaling en verloning van de musici loopt via contractburo .  

Ticket-verkoop: voorverkoop via website en telefoon; stimuleren van kaartverkoop 

via advertenties in lokale bladen en uitnodiging van diverse koren in Groningen en 

omgeving.  

Advertenties in lokale bladen. Uitnodiging van diverse koren in Groningen en 

omgeving. 

Plan voor marketing, communicatie en publiciteit 

 

Middelen: 

 media, internet, en posters/flyers; interview met Tymen Jan Bronda of solisten/ 

gastdirigenten voor de regionale kranten 
 via mailinglisten en donateurschap/vrienden van het LBE verspreiding van 

digitale nieuwsbrieven, Nieuwsbrieven. 
 advertenties in vakbladen 
 advertenties op lokale t.v. Stations. 



 interviews met muziekbladen, lokale kranten 

 

Publieksgroepen:  

 Bachliefhebbers 
 orgelliefhebers 
 koormuziekliefhebbers 
 studenten (door studentenmuziekverenigingen) 
 klassieke muziekliefhebbers an sich 

  

BELEID 

Artistiek beleid 

Een van de meest recente wensen is om naast het (semi-professionele) vocaal 

ensemble een professioneel klein bezet koor op  te richten.  Een ontwikkeling die zich 

de komende vijf jaren kan gaan aftekenen. Daarbij is van belang dat de oude muziek 

ervaring die deze beroepszangers mee gaan brengen als het ware afstraalt op de leden 

van het vocaal ensemble (en projectkoor). Samenwerking, samen zingen en leren, 

kortom stemscholing is het belangrijke en nieuwe element. Verbindend kader daarin 

is het brede begrip ‘barok zingen’, per definitie een andersoortige vaardigheid dan die 

op de meeste conservatoria van ons land wordt geleerd en beoefend. 

Een ontwikkeling in deze richting vraagt wellicht om een school/instituut. LBE neigt 

er naar – gezien het prachtige historische bezit qua kerken en kerkorgels die 

Groningen en Ostfriesland rijk is - de organisatie deels om te smeden naar een 

barokinstituut voor zangers en instrumentalisten.  

Daarbij kan de Lutherse kerk Groningen een dankbare rol spelen als studiecentrum en 

informatiecentrum. Het onlangs door deze kerk ontwikkelde plan een nieuw barok 

koororgel te gaan realiseren op de oostgalerij is hierin een grote stimulans. 

 

Artistieke adviseurs: hun deskundigheid, hun rol en invloed 

Erik Bosgraaf geeft het LBE input door regelmatig concerten en repetities bij te 

wonen. Daarnaast is hij vaak een van de gastspelers en dan meteen hoofdrolspeler. 

Erik adviseert m.n. op het gebied van de laatste trends en is ook de link naar nieuwe 

goede musici.  

Robert Koolstra is de leider van het instrumentaal ensemble en stuurt m.n. de 

continuogroep. Hij heeft een bepalende rol in welke musici blijven (en gaan) en is 

ook richtinggevend qua stijl. Daarnaast een groot kenner van de 17 en 18
de

 eeuwse 

barokke uitvoeringspraktijk. 

Alan Swanson is voor het LBE de Lutherse link met Amsterdam. Naast het feit dat hij 

recensent is van een aantal gezaghebbende Amerikaanse muziekbladen adviseert hij 



in hedendaagse oude uitvoeringspraxis. 

 

 

Inrichten projecten,  concerten 

De keuze voor projecten wordt door de artistiek leider, in samenspraak met het 

bestuur, gemaakt.  

De artistiek leider is degene die de richting aangeeft voor wat betreft de uitvoeringen, 

het bestuur toetst en bewaakt de haalbaarheid en werkt bij overeenstemming aan de 

voorwaarden om tot een goede uitvoering te komen. 

 
 

Keuze van podia, kerken 

De keuze voor uitvoeringen  is afhankelijk van dat wat uitgevoerd wordt, de 

mogelijkheden die instanties en locaties bieden en de financiële mogelijkheden.  

In de afgelopen jaren zijn er uitvoeringen geweest in vele kerken in de drie 

noordelijke provincies, zoals de Der Aa-kerk in Groningen, de Grote Kerk 

Leeuwarden, en  de Lutherse kerk in Groningen. Daarnaast zijn er optredens geweest 

in kerken in Noord-Duitsland. Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de 

bijlage 2.  

 

Organisatiebeleid 

Het LBE is in een stichting ondergebracht.  

De activiteiten van het bestuur worden getoetst door de Raad van Toezicht. 

Het bestuur is momenteel samengesteld uit vier personen.  

De organisatie van het bestuur is gericht op het optimaal verwezenlijken van de 

artistieke doelstellingen. Zo is bijvoorbeeld de zakelijk leider degene, die in 

samenwerking met de artistiek leider de contracten met de solisten opstelt. 

 

De communicatie tussen het bestuur en de artistiek leider heeft korte lijnen, er is 

veelvuldig en snel contact te leggen om zaken kort te sluiten. Na vaststelling van het 

programma is het bestuur vooral voorwaardenscheppend bezig, om te komen tot een 

uitvoering op het gewenste niveau. 

Het bestuur neemt de eindverantwoordelijkheid waar het gaat om programmering.  

 

De bestuursleden worden geworven en geselecteerd op affiniteit met het LBE als 

zodanig en ervaring met de te vervullen functie. In principe wordt gezocht naar 

bestuursleden binnen de eigen geledingen, indien nodig wordt gezocht via andere 

kanalen zoals de vrijwilligers vacature bank. 

Afgelopen jaar is een nieuwe taakverdeling voor de bestuursleden gemaakt, zodat er 



zo efficiënt mogelijk gewerkt kan worden. Deze taakverdeling is als bijlage 2 

toegevoegd. 

 

Bij de uitvoering van werken wordt veel werk verricht door zowel de floormanager 

als de choirmanager, die beiden een deel van de werkzaamheden voor hun rekening 

nemen. In bijlage 3 is de nieuwe taakverdeling te lezen, die sinds kort in gebruik is. 

 

Buiten het bestuur zijn er een aantal actieve leden danwel vrijwilligers actief in de 

subsidiecommissie. Deze commissie houdt zich bezig met het aanschrijven van 

mogelijke subsidiënten / fondsen.  

Voor een aantal zaken, zoals bijvoorbeeld het maken van geluidsopnames, worden 

externe krachten ingehuurd. 

In de communicatie tussen de verschillende commissies, bestuur en externe krachten 

speelt de artistiek leider een verbindende rol. 
 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5  personen, die gevraagd zijn vanwege hun 

expertise op het gebied van muziek en/of financiën.  

Er is een jaarlijks overleg, waarbij naast de R.v.T. zowel het bestuur als de artistiek 

leider aanwezig zijn en er naast een evaluatie over het afgelopen jaar onderzocht 

wordt in welke richting het LBE zich verder zou kunnen ontwikkelen. 

 

Financieel beleid 

Het financiële beleid van het LBE is gericht  op zorgvuldig gebruik van de financiële 

middelen die haar ter beschikking staan met als doel continuïteit in de uitvoering van 

een evenwichtig maar ook verrassend en groot publiek trekkend aanbod aan 

concerten te realiseren.  

 

De inkomsten bestaan uit subsidie, projectbijdragen van de koorleden, recettes, 

bijdragen van vrienden van het LBE en sponsoren.  

Gemiddeld 75 % van de begroting heeft betrekking op honoraria van musici, solisten 

en dirigent, de rest van de begroting  bestaat uit kosten voor  techniek, bladmuziek, 

huur instrumenten, accommodatie, pr en séjours. Deze kosten worden betaald uit de 

subsidiebijdragen. 

De inkomsten uit recettes, projectbijdragen, vriendenbijdragen en sponsoren dekken 

de overige 25 % van de begroting. 

Het bestuur bestaat geheel uit onbezoldigde leden. Een grote groep toegewijde 

vrijwilligers van allerlei professionaliteit uit eigen- en vriendenkring helpen mee 

delen van het werk van de organisatie belangeloos uit te voeren. Daarnaast  maakt het 



LBE gebruik van de diensten van de vrijwilligers-vacaturebank. De RVT bestaat uit 

eveneens uit onbezoldigde leden. 

 

Het LBE organiseert concerten in eigen beheer en verleent medewerking aan 

concerten van andere ensembles via uitkoop, ook in Duitsland. 

De verloning van musici en solisten verloopt via een verloningsburo. De jaarrekening 

wordt verzorgd (deels gesponsord) door een administratiekantoor,  deze geeft tevens 

adviezen t.a.v. de fiscale en financiële zaken. 

De begroting en  jaarrekening worden voorgelegd aan de RVT en besproken in de 

jaarlijkse vergadering met de RVT. 

 

Het vinden van meer financiële middelen is van vitaal belang gezien de 

bezuinigingen die dit jaar van overheidswege voor kunst en cultuur zijn doorgevoerd. 

Het LBE zal zich in de komende jaren inspannen voor het werven van meer geld uit 

het bedrijfsleven maar ook beleid ontwikkelen en zich inspannen om nog meer samen 

te werken met andere collega-ensembles dan wel aansluiting zoeken bij festivals e.d. 

om zo de kosten te kunnen delen. 

Van de koorleden zal in het kader van de genoemde bezuinigingen  een hogere 

bijdrage worden gevraagd evenzo wordt van de concertbezoekers gevraagd een 

hogere entreeprijs voor de uitvoering van de concerten te betalen.  

 

In 2011 is het LBE er in geslaagd een kleine buffer op te bouwen en gaat zich de 

komende jaren toeleggen op uitbreiding hiervan o.a. door  het werven van meer 

sponsoren en donateurs (vrienden van het LBE). 

Het LBE kan indien nodig, voor het voorfinancieren van de concerten ( ontvangst 

subsidie voor concerten in veel gevallen achteraf) gebruik maken van renteloze 

leningen van sympathisanten van het LBE ( particulieren en ondernemers). 

Het verwerven van een structurele subsidie zou een stuk rust brengen in de financiële 

huishouding van het LBE, en daarmee meer ruimte, energie en tijd voor het werken  

aan een verhoging van het kwaliteitsniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIEPUNTEN voor het jaar 2013 

 

Op artistiek niveau zijn dat: 
 Educatie: jongeren enthousiasmeren: dus zangworkshops; afspraken met 

muziekdocenten van middelbare scholen; eventueel in voorkomende situatie 

mee laten zingen in projectkoor 
 De Bachschool; het opzetten van een instituut waarin specifieke scholing 

plaatsvindt. Voor de korte termijn, tijdens de uitvoering van het project: een 

nieuwe, vooral jonge doelgroep te interesseren in en actief te betrekken bij 

barokkoorzang. 

 Voor de lange termijn: met het project de mogelijkheden beproeven en 

 onderzoeken van een blijvend aanbod van breed toegankelijke activiteiten rond 

 barokzang in een Bachschool. Voor een uitgewerkte toelichting: zie bijlage 4. 
 Andere educatieve acties:  beginnende solfège cursus voor beginnende zangers 

i.k.v. barok/ Bachschool. 
 Uitnodigen van barokkenners om educatieve inleidingen te verzorgen voor het 

publiek.  
 Samenwerking: kistorgel en ensemble beschikbaar stellen voor collega- koren. 
 Kwaliteitsverbetering: 

 a. Vocal-coach. Geert Berghs. Dr Geert Berghs studeerde aanvankelijk 

geneeskunde en muziekwetenschap, en later solozang bij Margreet Honing. 

Hij heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdig zanger met een uitgebreide en 

gevarieerde concertpraktijk, die reikt van de barok tot aan de 

eenentwintigste eeuw. Als zangpedagoog coacht Geert Berghs succesvolle 

jonge zangers, en onder zijn leiding legden vier zangers staatsexamen af. 

Zijn leerlingen zijn te vinden in ensembles als Cappella Amsterdam, The 

Amsterdam Baroque Choir, het Nederlands Kamerkoor en het Groot 
Omroepkoor.. 

 b. Masterclasses voor LBE bv door Ton Koopman (2011) en Reitze Smits 

(2010) 
 c. Artistiek leider stage laten lopen bij bv Ton Koopman (reeds gebeurd in 

2010 en 2011. ) 
 d. Artistiek leider volgt een masterclass bij het Nederlands Kamerkoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planning voor 2013 op artistiek niveau: 
 

Doelstelling 1: in het kader van educatie het enthousiasmeren van jongeren. 

Doelgroep : Studenten, jong werkenden. 

Product : Twee maal per jaar een koor-uitvoering bewerkstelligen binnen  

   studentenverenigingen. 

Periode : februari 2013 tot en met november 2013. 

Coordinatie : Tymen Jan Bronda i.s.m. 4 leden van kamerkoor Tirãna: in  

   opdracht van bestuur LBE. 

 

Doelstelling 2: de Bachschool: opzetten van een scholingsinstituut. 

Doelgroep : Deelnemers aan de projectkoren, jonge amateurzangers, scholieren 

   6-18 jaar, oudere (30+) amateurzangers.  

Product : Deelname aan alle activiteiten tot voorbereiding en uitvoering van 

   een tot drie van de geplande concertprojecten. Het bijwonen van 

   een deel van de repetities van het projectkoor, in principe eenmaal 

   per maand. Deze repetities vormen een belangrijke leersituatie, die 

   de dirigent met geregelde toelichtingen benut.  

   Workshop barokzang, per doelgroep. 

   Masterclasses door een barokspecialist. 

   'Gezel'zangers: persoonlijke coaching door een koorlid. 

Periode :  april 2012- halverwege 2013. 

Coordinatie :  Dirigent LBE  
 

 

Doelstelling 3: overige educatieve ontwikkelingen 

Doelgroep : Kleinkoor en projectkoor. 

Product : Ontwikkeling lezen uit manuscripten 

Periode : 2014-2015 

Coordinatie : Bestuur LBE, dirigent. 

 

 

Doelstelling 4: Vergroten van kennis  

Doelgroep : Dirigent LBE, kleinkoor, projectkoor. 

Product : lezingen plus masterclasses door 'gerenommeerde namen' uit de 

   Barokwereld. 

Periode : 2013-2017 

Coordinatie : LBE bestuur, dirigent. 

 

 



Doelstelling 5: samenwerking met collega-koren. 

Doelgroep : Samenwerkingsproject projectkoor. 

Product : Gezamenlijke concerten en masterclasses met kamerkoor Tirãna, 

   Venite Cantemus Bedum, kamerkoor Dualis, GSV-koor   

   Groningen, en de Lutherse Cantorij. 

Periode : 2015-2016 

Coordinatie : Besturen van betreffende koren. 

 

 

Doelstelling 6: verhogen van de kwaliteit van dirigent en uitvoerenden. 

Doelgroep : Dirigent en koorleden. 

Product : Verbeteren van leiding geven en zangkunst. Masterclasses door 

   Masako Suzuki, Philippe Herreweghe. Meesters & Gezellen  

   repetities door 'masters' en kleinkoorleden. 

Periode : 2013-2016 

Coordinatie : Bestuur en dirigent LBE 

Kostprijs : n.n.b. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op bestuurlijk niveau zien we de volgende actiepunten: 

 
 Het verwerven van een financiële buffer, zodat er reserve ontstaat, en deze 

ruimte maakt dat er minder energie verloren gaat aan verwerving van 

inkomsten en we minder kwetsbaar zijn voor wat betreft programmering. De 

financiële buffer zou kunnen ontstaan door te onderzoeken welke 

mogelijkheden er liggen om financieel aantrekkelijke acties in te zetten, door 

het werven van sponsoren binnen het bedrijfsleven en het aangaan van een 

partnerschap met andere culturele instellingen. 
 Aanstelling van een nieuw lid voor de subsidiecommissie, die tevens zitting 

neemt in het bestuur zodat de connectie tussen bestuur en de 

subsidiecommissie optimaal verloopt. 
 Werven van capabele vrijwilligers, zodat er een pool ontstaat die ruimte geeft 

bij grote uitvoeringen en de betreffende vrijwilligers wel waardering oplevert, 

maar we niet overvragen. 
 Het aanstellen van een PR coördinator, zodat de PR nog meer gestroomlijnd 

loopt en we optimaal gebruik maken van kansen en mogelijkheden.  
 Het opstellen van een professioneler PR beleid om een structuur uit te zetten en 

er logische lijnen voor alle betrokkenen ontstaan. 
 Het initiëren van samenwerking met de zakelijk leider van het Amsterdam 

Baroque Orchestra. 
 Het opstellen van een opleidingsplan, zoals genoemd in de actiepunten op 

artistiek niveau, onder A1. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UITGEWERKT ACTIEPLAN  

 
Bestuurlijke doelstelling:  

Doelstelling 1: Er is een financiële buffer voor 2013-2016 

Doelgroep :  Artistiek leider en bestuur, uitvoerenden. 

Product :  Mogelijkheden onderzoeken bij 'Vrienden', commerciële  

   instellingen, collega culturele instellingen, externe partners,  

   subsidieverstrekkers. Brochure ontwikkelen met fiscale   

   mogelijkheden, nieuwsbrieven, aansluiting  bij commerciële  

   organisaties, partnerschap met andere culturele    

   instellingen zoeken. 

Periode : Jaar 2012 

Coordinatie : Wn.end penningmeester, bij aanstelling coördinator   

   subsidiecommissie: de coördinator. 

Kostprijs : Kosten voor materiaal 

 

 

Doelstelling 2: De aanstelling van  een coördinator voor de 

subsidiecommissie/tevens bestuurslid. 

Doelgroep :  Artistiek leider en bestuur. 

Product :  Personen met affiniteit naar het LBE en zicht op fondsenwerving 

   die in  staat zijn een bindende factor te vormen naar zowel de  

   groep  aanvragers van subsidies als ook met de artistiek leider en 

   het bestuur. Daarmee ontstaat een heldere lijn tussen bestuur  

   artistiek leider en subsidie commissie  

Periode :  januari- april 2012 

Coördinatie : Voorzitter  

 

 

 

Doelstelling 3: De ontwikkeling van een pool vrijwilligers. 

Doelgroep : de huidige vrijwilligers, de uitvoerenden en het publiek. 

Product : Personen met allerlei vaardigheden, variërend van catering tot  

   aanvragers van subsidie, die inzetbaar zijn rond uitvoeringen..  

   Werving via vrijwilligers-vacaturebank en eigen netwerk.  

Periode : jaar 2012 

Coördinatie : Bestuur LBE en artistiek leider. 

 

 



Doelstelling 4: De aanstelling van een PR coördinator . 

Doelgroep  Externe organisaties, collega-uitvoerenden, sponsors,   

   subsidieverstrekkers, lokale media, eigen organisatie en   

   stroomlijning. 

Product : Personen met duidelijke marketing kwaliteiten, die in staat zijn 

   zowel intern te onderzoeken wat nodig is, maar met name naar 

   buiten de kanalen weten aan te boren en de samenwerking weten 

   aan te gaan of te versterken. 

Periode : 2013 

Coördinatie :        Bestuur LBE 

 

 

Doelstelling 5: het opstellen van PR beleid. 

Doelgroep : Alle potentiële bezoekers aan uitvoeringen, collega-musici,  

   muziekopleidingsinstitutenbezoekers van concerten georganiseerd 

   door andere ensembles binnen ons marktsegment, vrienden van 

   het LBE. 

Product : nieuwsbrieven, nieuws via sociale media, regionale   

   kanalen, brochure voor sponsoren. 

Periode     : januari-juli 

Coördinatie : Bestuur LBE 

Kostprijs    : afhankelijk van of we externen in huren 

Prijs           : idem. 

 

Doelstelling 6: het initiëren van samenwerking met the Amsterdam Baroque 

Orchestra van Ton Koopman 

Doelgroep : Doelgroep barokliefhebbers 

Product :  Een concert in de Lutherse kerk van Groningen 

Periode  : April 2012: concerti voor 4 klavecimbels van Bach  

Coördinatie :  LBE & zakelijk leider Ton Koopman 

Kostprijs : n.n.b. 

 

 

Doelstelling 7: het opstellen van een opleidingsplan: de Bachschool- voor 

uitgebreide informatie zie bijlage 4. 

Doelgroep : deelnemers aan projectkoren, jonge amateurzangers, scholieren 6-

   18 jaar, 30+ amateurzangers. 

Product : de voorwaarden scheppen die de oprichting van de Bachschool 

   mogelijk maken. 



Periode : januari 2012- 

Coördinatie : projectgroep bestaande uit leden van het kleinkoor, leerkrachten 

   van 4 basisscholen en de artistiek leider LBE.??? 

Kostprijs : p.r. Activiteiten. 

Prijs.  : n.n.b. 

 

bijlages: 

 

Bijlage 1: Uitvoeringsplan en begroting 2013, zowel totaal begroting als per 

onderdeel. 

Bijlage 2: Notitie van J. Tilbusscher, welke gebruikt wordt bij het aanvragen van 

subsidies.  

Bijlage 3: Taakomschrijving bestuurs en taakverdeling bestuursleden. 

Bijlage 4: de Bachschool: uitgewerkt plan 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIJLAGE 1:  
 
 
 

UITWERKING ARTISTIEK PLAN VOOR 2013 

 

 
* Johannes Passion 
vrijdag 29 maart 2013 (Goede Vrijdag) 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda 

20 uur, Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, Johannes Passion BWV245 

zaterdag 30 maart 2013 (Stille Zaterdag) 
15 uur, Martinikerk Bolsward 

 
 
* Hemelvaartscantates uit de barok 
Luthers Bach Ensemble (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda  
donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag) 
19.30 uur, cantatedienst Lutherse kerk Groningen 

* J.S. Bach, cantate Lobet Gott in seinen Reichen / Himmelfahrts-Oratorium BWV11 
zaterdag 18/25 mei 2013 
16.30 uur, concert Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, cantate Lobet Gott in seinen Reichen / Himmelfahrts-Oratorium BWV11 
* Dieterich Buxtehude, cantate Gott fähret auf mit Jauchzen BuxWV33  
* Christoph Graupner: (keuze uit cantates)  

- Halleluja denn der allmächtige Gott  
- Gott fährt mit Jauchzen auf 
- Sein Rat ist wunderbar 
- Auf frohlocket mit vollen Chören 

zondag 19/26 mei 2013 

16 uur concert Lambertikirche Aurich(Ostfriesland) 

*  programma idem 
 

 
* Herreweghe in Groningen 
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor en barokorkest) o.l.v. Philippe Herreweghe (i.k.v. Schnitgerfestival 
2012) 

* J.S. Bach, Lutherse Mis in g BWV235 

* W.A. Mozart, Requiem in d-moll KV626 

* W.A. Mozart, Symfonie no. 1 in Es majeur (London, 1764) KV16 
zaterdag 19 oktober  2013 

20 uur, uitvoering in Michaëlskerk Zwolle 
zondag 20 oktober 2013 
13 uur, openbare Masterclass Lutherse Kerk Groningen 
19.30 uur, concert Der Aa-kerk Groningen 

 

 

 
 
 
 



* Adventscantates 
Luthers Bach Ensemble (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda  

zaterdag 7 december 2013 
20 uur, concert Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, cantate Schwingt freudig euch empor BWV36 
* Dietrich Buxtehude, cantate nnb 
* J.S. Bach, cantate Bereitet die Wege, bereitet die Bahn! BWV132 
zondag 8 december 2013 

10.00 uur, cantatedienst Lutherse kerk Groningen 
16.30 uur, concert Ev-Ref. Kirche Greetsiel (Ostfriesland) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 2: tekst te gebruiken bij subsidieaanvragen. 

Concept tekst subsidieaanvraag Luthers Bach Ensemble Groningen 
bij een nog nader in te vullen fonds of instantie. 

1. Inleiding. 

Het Luthers Bach Ensemble te Groningen vraagt bij (………) subsidie aan voor concertenreeks in 

het jaar (…..) in Groningen en(…..) . De aanvraag omvat naast een aantal bijlagen een 

toelichting in twee delen. Het eerste deel schetst het ontstaan, de gerealiseerde en de beoogde 

ontwikkeling van het Luthers Bach Ensemble. Naast muzikale en programmatische aspecten 

wordt daarin ook de regionale inbedding met nadruk belicht. Het tweede deel van de 

toelichting geeft een beschrijving van het beoogde project, inclusief de financiële gegevens. 

 

2. Het Luthers Bach Ensemble te Groningen, vijf jaar in ontwikkeling. 

In november 2006 nam Tymen Jan Bronda,  de jonge cantor/organist van de Evangelisch 

Lutherse Kerk in Groningen, het initiatief tot de oprichting van de Stichting Luthers Bach 

Ensemble te Groningen.  In de statuten ligt de nadruk op het uitvoeren van werken van Johann 

Sebastiaan Bach, in het bijzonder zijn cantates. Van meet af aan was het de bedoeling 

daarvoor een professioneel instrumentaal en vocaal ensemble te vormen. Hoe was de 

uitgangssituatie voor dit initiatief en wat is daar in vijf jaar uit gegroeid? 

2.1.  Luthers 

Johann Sebastian Bach was een Lutheraan, niet uitzonderlijk voor een Duitser, maar 

waarom is een Bach Ensemble in Groningen heden te dage Luthers? De Evangelisch 

Lutherse Kerk in Groningen is de thuisbasis van het Luthers Bach Ensemble. De 

Lutherse Kerk heeft al eeuwenlang een muzikale traditie, die verder gaat dan 

samenzang en orgelspel in de eredienst. De cantates van Bach passen daarin en de 

cantor/organist  van de kerk heeft de opdracht  die traditie levend te houden. Toen 

Tymen Jan Bronda in die functie werd aangesteld, stond hem voor ogen om de 

uitvoering van het cantatewerk van Bach niet alleen, maar ook buiten de Lutherse Kerk 

een nieuwe impuls te geven. De voorwaarden daarvoor zijn gunstig: de Evangelisch 

Lutherse Gemeente hecht veel belang aan de Bach-traditie, wil die stimuleren en daar 

zelf ruimte voor geven. De Lutherse kerk in Groningen, ruim drie eeuwen geleden 

gebouwd als schuilkerk, is door haar atmosfeer en akoestiek een geliefde en veel 

bezochte concertlocatie. Vanaf zijn start heeft het Luthers Bach Ensemble jaarlijks een 

aantal cantates in de Lutherse eredienst gegeven.  Op die momenten wordt de Bach-

traditie meer dan muzikaal herleid naar zijn oorsprong. Het ensemble geeft in de 

kerkzaal ook andere concerten en het is ook zijn vaste repetitieruimte. De relatie met 

de Lutherse Kerk werkt voor het Ensemble als basis en ondersteuning, ook als relaties 

worden ontwikkeld voor concerten in Duitsland. De Evangelisch Lutherse Kerk in 

Nederland is klein met 14.000 leden, in Duitsland zijn het er 25 miljoen.  Met die entree 

wordt  het gemakkelijk over muziek te praten. 

 

2.2. Groningen 

Van de start in januari 2007 tot en met juni 2011 gaf het Ensemble in totaal 47 

concerten. Belangrijke locaties waren de Grote Kerk in Leeuwarden, de Der Aa Kerk en 

de Lutherse Kerk in Groningen en daarnaast  uiteenlopende kleinere kerken in het 

Noorden en in Duitsland.  

Vanaf het begin heeft het Luthers Bach Ensemble concerten gegeven met authentieke 

instrumenten en gezocht naar een benadering die de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk 

van barokcomponisten als Johann Sebastian Bach recht doet. Ooit, in het begin van de 

zeventiger jaren,  was Groningen in Nederland de stad waar het  initiatief ontstond voor 

de eerste uitvoeringen van Bach’s Passionen met authentieke instrumenten. De golf die 

daaruit ontstond doorspoelt al jaren de Randstad, maar dat de oorsprong in Groningen 



lag hoeft niet te verrassen. Al zeker twee eeuwen is die stad voor Noord-Nederland het 

centrum van ontwikkeling en cultuur. Van de provincies Drente, Friesland en Groningen 

is het veruit de grootste stad (190.000 inwoners), met een hoog voorzieningenniveau 

en een universiteit, na Leiden de oudste van Nederland. De staf en de circa 50.000 

studenten (inclusief hogescholen) vormen een belangrijke basis voor een brede stroom 

van actieve en passieve cultuurbeoefening, ook in allerlei vormen van muziek. Als het 

gaat om concertlocaties voor vocale en barokmuziek bieden de drie Noordelijke 

provincies onwaarschijnlijk goede mogelijkheden op de meest idyllische plaatsen. In 

dorpen, maar ook in de steden Leeuwarden en Groningen staan prachtige, eeuwenoude 

kerken met een grote gastvrijheid voor musici op alle niveaus.  

 

2.3. Noord – Oost. 

Al die ruimte heeft zijn keerzijde als we de drie Noordelijke provincies getalsmatig 

vergelijken met de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland. De Randstad verzamelt 

op 6.860 km2 ruim 7,3 miljoen inwoners, in Groningen, Friesland en Drenthe wonen op 

8.300 km2 1,7 miljoen mensen. Een lastige uitgangssituatie voor een gespecialiseerd 

ensemble: het publiek is verhoudingsgewijs schaars en kan concertlocaties buiten de 

steden met openbaar vervoer nauwelijks bereizen. Het publiek opzoeken en concerten 

spreiden over meer locaties in het Noorden betekent veel reizen voor musici, vaak voor 

een beperkte opkomst. Verder in de richting van de Randstad is er voldoende aanbod, 

ook van de zeer gerenommeerde ensembles. Het Luthers Bach Ensemble zoekt 

hiertussen met zijn professionele zangers en musici een houdbare plaats. Steeds 

duidelijker lijkt het antwoord te liggen in het bestrijken van een grotere regio, hoe 

paradoxaal dat ook lijkt. Meer concerten, meer inkomsten ook, zijn mogelijk door de 

grens te overschrijden naar Ost-Friesland. Daar ligt een gebied met uiterlijke 

overeenkomsten in het  landschap, in de bakstenen kerken, maar ook met een 

vergelijkbare zangcultuur, waar het werk van Bach een vanzelfsprekende plaats in 

heeft. De toegevoegde waarde die het Luthers Bach Ensemble daar heeft is de aandacht 

voor de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk en het bespelen van authentieke 

instrumenten. 

 

2.4. Jong, professioneel, authentiek. 

Het opbouwen van een jong, professioneel barokensemble in deze tijd en deze regio 

vraagt een bijzondere aanpak. Er is begonnen met een professioneel kleinkoor 

(dubbelkwartet), dat de eerste concerten in 2007 werd begeleid door het Ensemble 

Garnier uit Amsterdam. Daarna is een eigen instrumentaal ensemble gevormd door 

getalenteerde buitenlandse musici, die hun opleiding afronden met een 

barokspecialisatie aan de conservatoria van Den Haag of Amsterdam. De ambitie van 

deze musici is even groot als hun bereidheid bij te dragen in de ontwikkeling van een 

goed ensemble. Anders dan bij vorige generaties is de kennis van de oorspronkelijke 

uitvoeringspraktijk bij jonge musici in de breedte aanwezig. Dat gaat samen met een 

ander soort dirigent/artistiek leider dan voorheen; hij of zij kan een leeftijdgenoot en 

moet een teamspeler zijn. Tymen Jan Bronda voldoet aan dat profiel, geschoold als 

organist en zanger, zoekt hij gericht de inbreng van de andere musici om een steeds 

hoger niveau te bereiken. Dat betreft niet alleen de leden van het ensemble zelf, maar 

ook musici met een gevestigde reputatie. Tymen Jan Bronda vond Ton Koopman bereid 

om het ensemble in januari 2011 een dag voor te bereiden en daarna te dirigeren in 

een Bach-concert in de Der Aa Kerk. Zowel de (openbare) repetities als het concert 

werden hoog gewaardeerd, door het publiek en het ensemble zelf. In de voorbereiding 

speelde Tymen Jan Bronda zijn gebruikelijke rol, bij aanwezigheid van Ton Koopman 

voegde hij zich in het koor. Vergelijkbare kwaliteitsimpulsen zijn voor de komende jaren 

in voorbereiding. 



 

2.5. Uitstraling en draagvlak 

Het Luthers Bach Ensemble kan zich niet ontwikkelen in een vacuüm, naast de 

thuisbasis in de Lutherse Kerk moet het Ensemble door meer mensen gedragen worden. 

Bij het Luthers Bach Ensemble is het koor een belangrijk middel, dat verbindingen legt 

met het publiek. De professionele zangers bij het Ensemble vormen een kleinkoor, dat 

met zijn omvang en individuele kwaliteiten beantwoordt aan actuele opvattingen over 

de uitvoeringspraktijk. De musici van het ensemble werken ook enkele malen per jaar 

met een projectkoor. Met het projectkoor wil het Luthers Bach Ensemble 

amateurzangers met niveau de gelegenheid te geven te werken met de professionele 

musici van het ensemble en hun opvattingen over uitvoeringspraktijk zo dicht mogelijk 

te benaderen. Soms groeit een zanger van het projectkoor door tot lid van het 

kleinkoor. Belangrijker is dat door en rond het projectkoor (dat in principe steeds van 

samenstelling wisselt) een steeds groeiende groep van geïnteresseerde bezoekers 

ontstaat. Die uitstraling wordt ook nog actief gewerkt door bij repetities van het 

projectkoor op verschillende locaties in Friesland en Groningen zangworkshops te 

organiseren die vooral gericht zijn op jongeren. De studentenstad Groningen biedt daar 

bij uitstek mogelijkheden voor. Een derde “trap” en een link naar weer een ander 

publiek vormt het Kamerkoor Tirana uit Groningen, waarvan Tymen Jan Bronda ook de 

vaste dirigent is. Na het Magnificat van Bach in 2008, zal dit koor in 2011 met de 

Messiah van Händel voor de tweede maal met de musici van het Ensemble 

samenwerken. 

 

2.6. Uitvoeringen en kwaliteitsniveau. 

In zijn eerste viereneenhalf jaar lijkt het Luthers Bach Ensemble te hebben beantwoord 

aan zijn doel met name Bach-cantates uit te voeren. In totaal werden er 33 cantates en 

andere vocale werken van Bach uitgevoerd. Ook werd instrumentaal werk van Bach 

gespeeld, een aantal Brandenburgse Concerten en concerten voor twee klavecimbels, 

bewerkt voor kistorgels. Van andere componisten werden zowel vocale als 

instrumentale stukken uitgevoerd. In totaal betrof het 48 concerten, waarvan bijna de 

helft plaatsvond in Groningen: 17 in de Lutherse Kerk en 6 in de Der Aa en de 

Martinikerk. Elders in de provincie Groningen werden op 3 locaties 5 concerten 

gegeven, in Friesland 7 (3 locaties), in Drenthe 9 (4 locaties) en 4 op verschillende 

locaties in Duitsland. 

Het aantal concerten, de omvang van het repertoire  en de daardoor bereikte 

specialisatie geven een indicatie van het inmiddels bereikte kwaliteitsniveau. Ook het 

niveau van de zangsolisten en de individuele musici in het ensemble in recente 

concerten kunnen dat onderbouwen. De bijlagen bevatten een aantal recensies en cd’s 

met fragmenten van verschillende concerten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlagen 

 

Bijlage 1. Uitgevoerde werken januari 2007 – juni 2011 

Bijlage 2. Concerten januari 2007 – juni 2011 

Bijlage 3. Solisten januari 2007 – juni 2011 

 



Bijlage 1. Luthers Bach Ensemble : Uitgevoerde werken januari 2007 – juni 
2011 
Johann Sebastian Bach Cantates en andere vocale werken  

 Cantate Wer Dank opfert, der preiset mich BWV 17 

 Cantate Gleich wie der Regen und Schnee BWV 18 

 Cantate Wir danken dir, Gott, wir danken dir BWV 29 

 Cantate Aus tiefer Not schrei ich zu Dir BWV 38 

 Cantate Brich dem Hungrigen dein Brot BWV 39 

 Cantate Jauchzet Gott in allen Landen BWV 51 

 Cantate Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61 

 Cantate Wachet! betet! betet! wachet! BWV 70 

 Cantate Was Gott tut, das ist wohlgetan BWV 98 

 Cantate Du Hirte Israël, höre BWV 104 

 Cantate Meinem Jesum lass ich nicht BWV 124 

 Cantate Herr Jesu Christ, wahr' Mensch und Gott BWV 127 

 Cantate Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir BWV 131 

 Cantate Warum betrübst du dich, mein Herz? BWV 138 

 Cantate Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 140 

 Cantate Man singet mit Freuden vom Sieg BWV 149 

 Cantate Gott soll allein mein Herze haben BWV 169 

 Cantate Erschallet, ihr Lieder, erklinget ihr Saiten! BWV 172 

 Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 177 

 Bauerncantate BWV 211 

 Kaffeecantate BWV 212 

 Cantate/ Pinkstermotet Der Geist hilft BWV 226 

 Motet Der Geist hilft unser Schwachheit auf BWV 226 

 Motet Jesu, meine Freude BWV 227 

 Motet Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230 

 Lutherse Mis in F BWV 233 

 Lutherse Mis in A BWV 234 

 Lutherse Mis in g BWV 235 

 Lutherse Mis in G BWV 236 

 Magnificat D-dur BWV 243 

 Cantate Ehre sei dir, Gott, gesungen BWV 248/5 

 Cantate Herr, wenn die stolzen Feinde schnauben BWV 248/6 

 Sechs Chorale von verschiedene Art (cantatedelen) BWV 645-650 

   

Johann Sebastian Bach Instrumentale en Orgelwerken  

 Orgelwerken BWV 645-650 

 Fantasia Komm Schöpfer, Heiliger Geist - orgel BWV 651 

 Komm Schöpfer, Heiliger Geist - orgel BWV 667 

 Brandenburgs concert nr. 1 BWV 1046 

 Brandenburgs Concert no. 2 in F BWV 1047 

 Brandenburgs Concert no. 5 BWV 1050 



 Concerto in f  BWV 1056 

 Concerto in F groot BWV 1057 

 Concerto in c BWV 1060 

 Concerto in c BWV 1062 

 Vivaldisonate  

 Concerti voor obligaat orgel  

   

Andere componisten Vocaal en instrumentaal werk  

Dietrich Buxtehude Magnificat BuxWV Anh1  

Michel Corrette Concerto 3 en re Majeur voor orgel  

Christoph Graupner Herr, die Wasserströme erheben sich  

Georg Friedrich Händel Instrumentale werken, o.m. orgelconcerten  

Franz Joseph Haydn Kleine Orgelmesse  

Jean Philippe Rameau Motet  In convertendo  

Heinrich Schütz Motet "Tröstet, tröstet mein Volk"  

Antonio Vivaldi Concerto voor fagot RV 498  

 

Bijlage 2. Luthers Bach Ensemble : Concerten januari 2007 – juni 2011  
14-1-2007 Lutherse Kerk Groningen  

14-1-2007 Prot. Kerk IJhorst / De Wijk  

23-6-2007 Koepelkerk Veenhuizen  

24-6-2007 Koepelkerk Veenhuizen  

8-9-2007 Oude kerk Diever  

9-9-2007 Oude kerk Greetsiel (D)  

9-9-2007 Lutherse Kerk Groningen  

9-12-2007 Lutherse Kerk Groningen  

9-12-2007 Prot. Kerk IJhorst / De Wijk  

6-1-2008 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden  

13-1-2008 Lutherse Kerk Groningen  

13-1-2008 Oude kerk Obergum  

10-5-2008 Hervormde kerk Noordbroek  

14-6-2008 Der Aa-kerk Groningen  

27-6-2008 Ev. Lutherische Kirche Dornum (D)  

20-8-2008 Martinikerk Groningen  

21-8-2008 Grote of Mariakerk Meppel  

12-10-2008 Lutherse Kerk Groningen projectkoor 

12-10-2008 Grote of St. Martinuskerk Dokkum projectkoor 

9-11-2008 Lutherse Kerk Groningen  

9-11-2008 Prot. Kerk IJhorst / De Wijk  

12-12-2008 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden kamerkoor Tirana 

14-12-2008 Lutherse Kerk Groningen kamerkoor Tirana 

3-1-2009 Lutherse Kerk Groningen  

4-1-2009 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden  

11-1-2009 Lutherse Kerk Groningen  



27-3-2008 Lutherse Kerk Groningen  

30-4-2009 Johannes a Lasco Bibliothek Emden (D)  

27-6-2009 Der Aa-kerk Groningen projectkoor 

28-6-2009 Prot. Kerk IJhorst / De Wijk projectkoor 

1-11-2009 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden  

3-1-2010 Grote of Jacobijnerkerk Leeuwarden  

9-1-2010 Lutherse Kerk Groningen  

10-1-2010 Lutherse Kerk Groningen  

13-2-2010 Nicolaikerk Appingedam projectkoor 

14-2-2010 Lutherse Kerk Groningen projectkoor 

5-6-2010 Oranjezaal Stadhuis Leeuwarden  

6-6-2010 Der Aa-kerk Groningen projectkoor 

11-9-2010 Hervormde kerk Noordbroek projectkoor 

12-9-2010 Lutherse Kerk Groningen projectkoor 

29-9-2010 Lutherse Kerk Groningen projectkoor 

8-1-2011 Lutherse Kerk Groningen  

9-1-2011 Der Aa-kerk Groningen  

25-3-2011 Lutherse Kerk Groningen  

30-4-2011 Nicolaikerk Appingedam  

1-5-2011 Lambertikirche Aurich (D)  

8-5-2011 Oude kerk Diever projectkoor 

11-6-2011 Der Aa-kerk Groningen projectkoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3 
Luthers Bach Ensemble :  Solisten januari 2007 – juni 2011  (met aantal 

concerten per solist)  
Zangsolisten     Instrumentale solisten   

Esther Ebbinge sopraan  16  John Ma aanvoerder 3 

Antje van der Tak sopraan  15  Joanna Huszcza aanvoerder 4 

Marian van der Heide sopraan  3  Zevira Valova aanvoerder 3 

Titia van Heyst sopraan  2  Ivan Iliev aanvoerder 1 

Klaartje van Veldhoven sopraan  2  Thomas Weselowski barokfagot 2 

Annemieke Kok sopraan  1  Dave Hendry baroktrompet 5 

Francine van der Heyden sopraan  1  Erik Bosgraaf blokfluit 7 

Robert Kuizenga altus 16  Andreas Boehlen blokfluit 2 

Femke de Boer alt 5  Robert Koolstra clavecimbel 7 

Stephanie Gericke alt 3  Eilidh Martin cello 1 

Fenny Lücker alt 2  Sophie Rebreyend hobo 2 

Joseph Schlesinger altus 2  Léon Berben kistorgel 1 

Lester Lardenoye altus 2  Theo Jellema orgel 3 

Veronique Schneider alt 1  Leonore Lub orgel 1 

Patrick van Goethem altus 1  Andreas Liebig  orgel 2 

Daniël Elgersma altus 1  Wim van Beek orgel 1 

Joost van der Linden tenor 20  Mannes Hofsink orgel 1 

Robert Buckland tenor 10  Masako Honda orgel 1 

Sebastiaan Brouwer tenor 7  Yukiko Yamada orgel 1 

Geert Berghs tenor 1  Reitze Smit orgel 1 

Henk Timmerman bas 25  Peter Westerbrink orgel 3 

Hans de Wolf bas 4  Tymen Jan Bronda orgel, kistorgel 3 

Louis-Pierre Patron bas 4  Robert Bando traverso 3 

Pierre Boudeville bas 3     

Jaap de Wilde bas 2     

Marc Pantus  bas 2     

David Greco bas 2     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3: Taken en verdeling van bestuurstaken, versie 2011 

 
FUNCTIE TAKEN 

VOORZITTER *eindverantwoordelijkheid voor het LBE. 

*leiden van vergaderingen 
*solide beleidsvoering zonder onverantwoorde risico's 

*bijdragen aan efficiënte en inspirerende samenwerking 
tussen bestuursleden en betrokkenen LBE. 

*eindverantwoordelijk voor jaarverslag 

*veelbelovende initiatieven doen helpen slagen 
*aansturen PR acties 

*met zakelijk leider opstellen van begroting. 

ARTISTIEK 
LEIDER 

*dirigent projecten 
*initiatief nemen voor nieuwe projecten 

*zoeken van zangers, musici, solisten 

*maken van afspraken met solisten conform begroting 
*met voorzitter opstellen van begroting 

*regelen van concertlocaties 
*regelen van bladmuziek en oefencd's 

*regelen kistorgels, klavecimbels 
*afnemen audities 

*maken van draaiboek 
*aanwezig zijn bij bestuursvergaderingen 

*inhoud schrijven voor persberichten 
*inhoud schrijven voor nieuwsbrief 

ZAKELIJK 
LEIDER 

*onderhandelen met musici bij afwijkingen van 
begroting/afspraken. 

*concerten verwerven 
*contracten afsluiten met solisten via Kbzon, daarbij 

behorend: verzenden van hun rekeningen naar 
penningmeester 

*verzorgen van de zakelijke kant verhuur van het kistorgel 
 

PENNING-
MEESTER 

*verantwoordelijkheid financiën 
*medebeoordeling van begroting 

*checkt de financiele toezeggingen per concert 
*uitgaven en inkomsten controleren 

*jaarlijks opstellen financieel jaarverslag 
*eindverantwoordelijkheid voor bemanning en kassa bij 

concerten 

*toezicht houden op inspanningen en resultaten 



subsidiecommissie. 
*bijhouden van ondertekende formulieren van gastgezinnen. 

SECRETARIS *bijhouden gegevensbestanden van betrokkenen LBE 
*notuleren bestuursvergaderingen 

*agenda bestuursvergaderingen vaststellen en verzenden 
*verantwoordelijk voor in- en uitgaande post 

*archivering digitale en papieren stukken 
 

 
*coördineren uitgave LBE-jaarverslag (jaargetijde nader 

bepalen) 
*huishoudelijk reglement up-to-date houden 

*voorverkoop concertkaartjes bijhouden (telefonisch en 
digitaal), rekening houden met korting voor vrienden. 

*verzenden van persberichten 

*lijst bijhouden van bereidwillige mensen, inclusief evt. klus, 
voor het LBE. 

*bijhouden van de aanmeldingen donateurs/ vrienden 
(zowel website als schriftelijk 

SUBSIDIECOM-

MISSIE 

* Voorzitter van de subsidie commissie is bestuurslid. 

*lijnen uitzetten ism artistiek leider 

*briefing aan bestuur 

DONATEURSCOM
MISSIE 

*ZIE TAAKOMSCHRIJVING, BIJLAGE 2. 
- ieder zoekt in bestaand netwerk naar voorzitter (en nog 

een lid??) voor de donateurcommissie, zodat deze actief kan 

worden 
*legt eens per jaar verantwoording af aan bestuur. 

FLOORMANAGER *ZIE TAAKOMSCHRIJVING, BIJLAGE 1 

*Geen deelname aan bestuur 

CHOIRMANAGER *ZIE TAAKOMSCHRIJVING, BIJLAGE 1 
*Geen deelname aan bestuur 

 

 

P.R AANSTURING: voorzitter: 
*nieuwsbrief en jaarverslag: regie bij de voorzitter 

*posters maken en programmaboekje: extern 

*art.leider regelt halen en brengen van posters/flyers 
*art.leider schrijft persberichten, secretaris zorgt voor 

verzending. 
*Choirmanager zorgt voor verspreiding van posters/flyers bij 



projectkoorprojecten, via koorleden) 
*Lijst met adressen van vrienden Luth.kerk synchroniseren 

met lijst LBE, en deze mailen aan choir manager. Per 
koorproject bepaalt zij de verdeling en verspreidingspunten 

voor koor- en bestuursleden. 
 

 

 

 

 

Bijlage 4: de Bachschool  

 
Luthers Bach Ensemble. Projectplan De Bachschool 2012-2013. 
 
Inleiding. 

Het Luthers Bach Ensemble te Groningen (verder ook afgekort als LBE) vraagt bij het Fonds 

voor Cultuurparticipatie subsidie aan voor het project Bachschool voor de periode van 15 

maart 2012 tot en met 15 juni 2013. Dit projectplan van de Bachschool schetst naast de 

toelichting in het aanvraagformulier van het project de bredere context, de praktische 

organisatie en de financiële opzet. Het eerste deel van dit projectplan vertelt over het 

ontstaan, de gerealiseerde en de beoogde ontwikkeling van het Luthers Bach Ensemble. Naast 

muzikale en programmatische aspecten wordt daarin ook de regionale inbedding belicht. Het 

tweede deel van het projectplan geeft een beschrijving van het beoogde project, inclusief de 

financiële gegevens. 

 

1. Het Luthers Bach Ensemble te Groningen, vijf jaar in ontwikkeling. 

In november 2006 nam Tymen Jan Bronda,  de jonge cantor/organist van de Evangelisch 

Lutherse Kerk in Groningen, het initiatief tot de oprichting van de Stichting Luthers Bach 

Ensemble te Groningen.  In de statuten ligt de nadruk op het uitvoeren van werken van Johann 

Sebastian Bach, in het bijzonder zijn cantates. Van meet af aan was het de bedoeling daarvoor 

een professioneel instrumentaal en vocaal ensemble te vormen. Hoe was de uitgangssituatie 

voor dit initiatief en wat is daar in vijf jaar uit gegroeid? 

1.1 Luthers 

Johann Sebastian Bach was een Lutheraan, niet uitzonderlijk voor een Duitser, maar 

waarom is een Bach Ensemble in Groningen heden te dage Luthers? De Evangelisch 

Lutherse Kerk in Groningen is de thuisbasis van het Luthers Bach Ensemble. De 

Lutherse Kerk heeft al eeuwenlang een muzikale traditie, die verder gaat dan 

samenzang en orgelspel in de eredienst. De cantates van Bach passen daarin en de 

cantor/organist  van de kerk heeft de opdracht  die traditie levend te houden. Toen 

Tymen Jan Bronda in die functie werd aangesteld, stond hem voor ogen om de 

uitvoering van het cantatewerk van Bach niet alleen in, maar ook buiten de Lutherse 

Kerk een nieuwe impuls te geven. De voorwaarden daarvoor zijn gunstig: de 

Evangelisch Lutherse Gemeente hecht veel belang aan de Bach-traditie, wil die 

stimuleren en daar in eigen huis ruimte voor geven. De Lutherse kerk in Groningen, 

ruim drie eeuwen geleden gebouwd als schuilkerk, is door haar atmosfeer en akoestiek 

een geliefde en veel bezochte concertlocatie. Vanaf zijn start heeft het Luthers Bach 

Ensemble jaarlijks een aantal cantates in de Lutherse eredienst gegeven.  Op die 

momenten wordt de Bach-traditie meer dan muzikaal herleid naar zijn oorsprong. Het 

ensemble geeft in de kerkzaal ook andere concerten en het is zijn vaste repetitieruimte. 



De relatie met de Lutherse Kerk werkt voor het Ensemble als basis en ondersteuning, 

ook als relaties worden ontwikkeld voor concerten in Duitsland. De Evangelisch 

Lutherse Kerk in Nederland is klein met 14.000 leden, in Duitsland zijn het er 25 

miljoen.  Met die entree wordt  het gemakkelijk over muziek te praten. 

 

1.2Groningen 

Van de start in januari 2007 tot en met november 2011 gaf het Ensemble in totaal 53 

concerten. Belangrijke locaties waren de Grote Kerk in Leeuwarden, de Der Aa Kerk en 

de Lutherse Kerk in Groningen en daarnaast  uiteenlopende kleinere kerken in het 

Noorden en in Duitsland. Vanaf het begin heeft het Luthers Bach Ensemble concerten 

gegeven met authentieke instrumenten en gezocht naar een benadering die de 

oorspronkelijke uitvoeringspraktijk van barokcomponisten als Johann Sebastian Bach 

recht doet. Ooit, in het begin van de zeventiger jaren,  was Groningen in Nederland de 

stad waar het  initiatief ontstond voor de eerste uitvoeringen van Bach’s Passionen met 

authentieke instrumenten. De golf die daaruit ontstond doorspoelt al jaren de Randstad, 

maar dat de oorsprong in Groningen lag hoeft niet te verrassen. Al zeker twee eeuwen 

is die stad voor Noord-Nederland het centrum van ontwikkeling en cultuur. Van de 

provincies Drente, Friesland en Groningen is het veruit de grootste stad (190.000 

inwoners), met een hoog voorzieningenniveau en een universiteit, na Leiden de oudste 

van Nederland. De staf en de circa 50.000 studenten (inclusief hogescholen) vormen 

een belangrijke basis voor een brede stroom van actieve en passieve cultuurbeoefening, 

ook in allerlei vormen van muziek. Als het gaat om concertlocaties voor vocale en 

barokmuziek bieden de drie Noordelijke provincies onwaarschijnlijk goede 

mogelijkheden op de meest idyllische plaatsen. In dorpen, maar ook in de steden 

Leeuwarden en Groningen staan prachtige, eeuwenoude kerken met een grote 

gastvrijheid voor musici op alle niveaus.  

 

1.3Jong, professioneel, authentiek. 

Het opbouwen van een jong barokensemble in deze tijd en deze regio vraagt een 

bijzondere aanpak. Er is begonnen met een professioneel kleinkoor (dubbelkwartet), 

dat de eerste concerten in 2007 werd begeleid door het Ensemble Garnier uit 

Amsterdam. Daarna is een eigen instrumentaal ensemble gevormd door getalenteerde 

buitenlandse musici, die hun opleiding afronden met een barokspecialisatie aan de 

conservatoria van Den Haag of Amsterdam. De ambitie van deze musici is even groot 

als hun bereidheid bij te dragen in de ontwikkeling van een goed ensemble. Anders dan 

bij vorige generaties is de kennis van de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk bij jonge 

musici in de breedte aanwezig. Dat gaat samen met een ander soort dirigent/artistiek 

leider dan voorheen; hij of zij kan een leeftijdgenoot en moet een teamspeler zijn. 

Tymen Jan Bronda voldoet aan dat profiel, geschoold als organist en zanger, zoekt hij 

gericht de inbreng van de andere musici om een steeds hoger niveau te bereiken. Dat 

betreft niet alleen de leden van het ensemble zelf, maar ook musici met een gevestigde 

reputatie. Tymen Jan Bronda vond Ton Koopman bereid om het ensemble in januari 

2011 een dag voor te bereiden en daarna te dirigeren in een Bach-concert in de Der Aa 

Kerk. Zowel de (openbare) repetities als het concert werden hoog gewaardeerd, door 

het publiek en het ensemble zelf. In de voorbereiding speelde Tymen Jan Bronda zijn 

gebruikelijke rol, bij aanwezigheid van Ton Koopman voegde hij zich in het koor. 

Vergelijkbare kwaliteitsimpulsen zijn voor de komende jaren in voorbereiding. 

 

1.4Verbreding naar amateurs: het projectkoor. 

Het Luthers Bach Ensemble kan zich niet ontwikkelen in een vacuüm, naast de 

thuisbasis in de Lutherse Kerk moet het LBE door meer mensen gedragen worden. Bij 

het Luthers Bach Ensemble is het koor een belangrijk middel, dat wederkerige 



verbindingen met het publiek ontwikkelt. Behalve met het kleinkoor werken de musici 

van het ensemble sinds 2008 ook twee maal per jaar met een projectkoor, dat steeds 

opnieuw wordt samengesteld. Van oktober 2008 tot en met juni 2011 zijn inmiddels zes 

van dergelijke projecten uitgevoerd met twaalf concerten. Met het projectkoor wil het 

Luthers Bach Ensemble amateurzangers de gelegenheid te geven te werken met de 

professionele musici van het ensemble en hun opvattingen over uitvoeringspraktijk zo 

dicht mogelijk te benaderen. Soms groeit een zanger van het projectkoor door tot lid 

van het kleinkoor. Belangrijker is dat in en rond het projectkoor (dat in principe steeds 

van samenstelling wisselt) een steeds groeiende groep van wisselende koorleden en 

geïnteresseerde bezoekers ontstaat.  

 

1.5Uitvoeringen en kwaliteitsniveau. 

In zijn eerste vijf jaar lijkt het Luthers Bach Ensemble te hebben beantwoord aan het 

doel om met name Bach-cantates uit te voeren. In totaal werden er 35 cantates en 

andere vocale werken van Bach uitgevoerd. Ook werd instrumentaal werk van Bach 

gespeeld: een aantal Brandenburgse Concerten en concerten voor twee klavecimbels, 

bewerkt voor kistorgels. Van andere componisten werden zowel vocale als 

instrumentale stukken uitgevoerd. In totaal betrof het 53 concerten, waarvan minder 

dan de helft plaatsvond in Groningen: 18 in de Lutherse Kerk en 7 in de Der Aa- en de 

Martinikerk. Elders in de provincie Groningen werden op 4 locaties 6 concerten 

gegeven, in Friesland 8 (3 locaties), in Drenthe 9 (4 locaties) en 4 op verschillende 

locaties in Duitsland. Daarbij is geregeld sprake van grote belangstelling: op 16 oktober 

2011 kwamen zeshonderd bezoekers naar een cantatedienst in de Der Aa-Kerk. 

 

2 Een sterkere basis, een bredere functie: de Bachschool 

Johann Sebastian Bach schreef ruim 220 cantates, voor het LBE genoeg stof om zich nog jaren 

verder te ontwikkelen zonder in herhaling te vervallen, al mag dat natuurlijk wel eens. Na vijf 

jaar staat er een instrumentaal en vocaal ensemble met een sterke basis, dat blijft groeien in 

ervaring en opvattingen over de barokke uitvoeringspraktijk. Vooral zo verder gaan? Een 

lustrum vormt een goede aanleiding om goed te kijken naar de culturele en maatschappelijke 

ontwikkelingen waarbinnen  het LBE zich beweegt. Dan blijken er redenen tot zorg: op termijn 

staat in Nederland het actieve draagvlak voor het actief beoefenen van barokmuziek onder 

druk. Zowel aspirant-zangers als de uitvoerende ensembles hebben belang bij het ontwikkelen 

van een vorm van zijinstroom. Een goed, werkend voorbeeld daarvan ontbreekt. Daarom 

neemt het Luthers Bach Ensemble nu het initiatief tot de Bachschool. 

2.1Bach als idool. 

Zingen is actief kunst beoefenen en actuele voorbeelden inspireren daartoe. Imitatie 

van popidolen is wijdverbreid en simpel te beoefenen, de muziek is online beschikbaar 

en realistisch, de ervaring sensationeel, de X-factor wenkt. Bij klassieke muziek is de 

drempel hoger. Bach is in die muziek een idool, maar wat het betekent om Bach te 

zingen, weet je pas in de aanwezigheid van andere zangers en musici. Om die sensatie 

op een spannend, hoog niveau mee te maken, moet je een lange weg gaan, die veel 

jonge mensen ontmoedigt. Dat jongeren zich afkeren van klassieke muziek, is aan de 

top, in aanmeldingen bij conservatoria duidelijk te zien. Nu kinder- en jeugdkoren 

zeldzaam zijn geworden, zijn er minder kansen voor zangers om geleidelijk door te 

groeien. Interesse voor klassieke muziek ontstaat steeds meer luisterend - dat aanbod 

is enorm - , maar wie gegrepen is door authentieke barokmuziek en daar actief in wil 

worden, loopt tegen hoge drempels op. 

De sensatie van het deelnemen aan barokzingen, de directe ervaring, moet 

toegankelijker, wie een begin van interesse heeft moet worden uitgenodigd en 

uitgedaagd. Hoe je dat moet bereiken is te schetsen met een voorbeeld: de masterclass 

/ openbare repetitie van het LBE met Ton Koopman in januari 2011.  Het hoge niveau, 



de gedrevenheid, de precisie en de speelsheid van die repetitie was een urenlange 

uitdaging voor toeschouwers om zelf te gaan zingen, Bach en barok. De Bachschool 

gaat verder dan dat, het moet een werkplaats worden, waar met uiteenlopende 

activiteiten de drempel tot deelname wordt verlaagd aan authentieke barokkoorzang op 

hoog niveau. Het is een ideaal dat niet zomaar gerealiseerd is. Het moet eerst vorm 

krijgen, ontwikkeld worden, in stapjes getoetst op zijn realiteitsgehalte. Daarvoor start 

het Luthers Bach Ensemble in 2012 het project Bachschool.  

 

 



2.2 De Bachschool. Het LBE-projectkoor als basis. 

 

Het Luthers Bach Ensemble wil de Bachschool ontwikkelen rond de drie koorprojecten die 

voor 2012 en de eerste helft van 2013 zijn gepland.  De drie projecten zijn: 

 

A. Osteroratorium 

Luthers Bach Ensemble (projectkoor & barokorkest) o.l.v. Tymen Jan Bronda  
 
zondag 8 april 2012 (Pasen) 
Lutherse kerk Groningen 
J.S. Bach, BWV249 Osteroratorium Kommet, eilet und laufet 

maandag 9 april 2012  
Göttingen (Du) 

* J.S. Bach, Osteroratorium Kommet, eilet und laufet 
* J.S. Bach, Cantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden; 2 violins, 2 violas, continuo 
zaterdag 12 mei 2012 
Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, Osteroratorium Kommet, eilet und laufet 
* J.S. Bach, Cantate BWV 4, Christ lag in Todesbanden; 2 violins, 2 violas, continuo 
 

B. Jauchzet Frohlocket 

Luthers Bach Ensemble (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen 

Jan Bronda  

zaterdag 15 december 2012 
Walfriduskerk Bedum  
* J.S. Bach, Magnificat in D-Dur BWV243 
* J.S. Bach, Weihnachtsoratorium deel I 

zondag 16 december 2012 

Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, Magnificat in D-Dur BWV243 
* J.S. Bach, Weihnachtsoratorium deel I 
( zondag 25 december 2012  
Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, Weihnachtsoratorium deel I  

 

C. Hemelvaartscantates uit de barok 

Luthers Bach Ensemble (projectkoor, solisten en barokorkest) o.l.v. Tymen 

Jan Bronda  
donderdag 9 mei 2013 (Hemelvaartsdag) 
Lutherse kerk Groningen 
* J.S. Bach, cantate Lobet Gott in seinen Reichen / Himmelfahrts-Oratorium BWV11 
zaterdag 18 of 25 mei 2013 

Der Aa-kerk Groningen 
* J.S. Bach, cantate Lobet Gott in seinen Reichen / Himmelfahrts-Oratorium BWV11 

* Dieterich Buxtehude, cantate Gott fähret auf mit Jauchzen BuxWV33  
* Christoph Graupner: een van de cantates: 

 - Halleluja denn der allmächtige Gott / - Gott fährt mit Jauchzen auf/- Sein Rat ist wunderbar, of een andere 
cantate. 

zondag 19 of26 mei 2013 

Lambertikirche Aurich(Ostfriesland) 

*  programma als in Der Aa-kerk 

 

Elk van deze projecten is gebaseerd op de inzet van dirigent Tymen Jan Bronda, het 

instrumentaal ensemble van het LBE, professionele zangsolisten (in B. en C.), de thuisbasis 

in de Lutherse Kerk Groningen, vrijwilligers bij de praktische organisatie en een breed 



netwerk voor ondersteuning en publiciteit. De projecten worden bestuurlijk gedragen door 

het bestuur en de raad van toezicht van de Stichting Luthers Bach Ensemble te Groningen. 

 



2.3 Het project Bachschool: Uitgangspunt en doelstelling 

 

De Bachschool wordt rond de drie projectkoren in 2012 en 2013 ontwikkeld. 

Uitgangspunt is dat de kwaliteit daarvan niet wordt aangetast, maar zich juist verder 

ontwikkelt.  

De gang van zaken bij een LBE projectkoor is op hoofdlijnen als volgt: 

 Per project worden koorleden geworven en geselecteerd: 8 sopranen, 8 alten,  

6 tenoren en 6 bassen; 28 amateurzangers in totaal.   

 Gemiddeld per project 10 koorrepetities en een of twee generale repetities met 

musici. 

 Twee of drie concerten op verschillende locaties. 

 

Het project Bachschool heeft een tweeledig doel: 

a) Voor de korte termijn, tijdens de uitvoering van het project: een nieuwe, bredere en 

vooral jonge doelgroep te interesseren in en actief te betrekken bij barokkoorzang 

op een hoog niveau, dicht bij de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk 

b) Voor de lange termijn: met het project de mogelijkheden beproeven en onderzoeken 

van een blijvend aanbod van breed toegankelijke activiteiten met barokmuziek in 

een Bachschool. 

In de ontwikkeling wordt gewerkt met de volgende concrete doelen: 

 Je moet kunnen zien, horen en van dichtbij beleven hoe een concert met barokzang 

tot stand komt. Niet incidenteel, als een vreemde, maar als een deelnemer. 

 Je moet mee kunnen maken hoe een koor in de muziek toegroeit naar een concert, 

welke rol de dirigent speelt, wat de samenhang is tussen de zangpartijen, het 

samenspel tussen koor, musici en solisten en vooral wat barokzang is, eist en biedt. 

 Je moet kunnen meebeleven wat het betekent om lid van een projectkoor te zijn, 

tijdens repetities, generales en concerten.  

 Je moet barokzingen zelf kunnen ervaren, de sensatie beleven van koorzang onder 

leiding van een specialist. 

 Je moet verleid worden zelf in een koor te gaan zingen, mogelijk een barokkoor, als 

het kan in het L.B.E.. 

 

2.4 Deelnemersgroepen en activiteiten.  

Het is niet de opzet vanuit de bovengeschetste doelen een gedetailleerd programma 

voor het volledige project te schetsen. De Bachschool is een ontwikkelproject, waarin de 

werkwijze per deelproject kan veranderen. Deelnemers kunnen een of meer 

deelprojecten meemaken en zich daarin ontwikkelen. Het niveau van participatie zal 

variëren van “stagiair” tot actief lid van een projectkoor. Binnen die bandbreedte zijn 

verschillende activiteiten denkbaar, in relatie tot verschillende doelgroepen. 

Het Bachschoolproject werkt met deelnemers uit de volgende doelgroepen: 

 Amateurzangers die kunnen deelnemen aan een of meer projectkoren. 

 Jonge amateurzangers van 18 – 30 jaar met interesse voor barokzang. 

 Scholieren van 6 – 18 jaar met talent en interesse voor (koor)zang 

 Amateurzangers boven 30 jaar met specifieke interesse voor barokzang.  

De laatste groep is geen speerpunt  voor deelname aan het project. 

Deelnemersgroep a. neemt deel aan alle activiteiten tot voorbereiding en uitvoering van 

een tot drie van de geplande concertprojecten. Het betreft dus nieuw geworven 

koorleden, waarmee het projectkoor zich vernieuwt en verjongt. 

De “volgers”, deelnemersgroepen b., c. en d. nemen deel aan de volgende activiteiten: 

 Het bijwonen van de repetities van het projectkoor. Deze repetities vormen een 

belangrijke leersituatie, die de dirigent met geregelde toelichtingen benut. De inzet 

is niet dat elke deelnemer tenminste twee repetities meemaakt. 



 Workshops barokzang, per deelproject eenmaal per deelnemersgroep. Bij de 

workshops zijn de dirigent en een selectie uit de deelnemers aan het projectkoor 

actief betrokken. Er wordt actief gewerkt en zangervaring opgedaan met een deel 

van het door het projectkoor uit te voeren stuk. 

 De Masterclass door een barokspecialist vormt voor het projectkoor een nieuwe 

activiteit en is bij uitstek bedoeld om het niveau van deze amateur barokzangers te 

verbeteren.  De “volgers” wonen de masterclass bij.  

 “Gezelzangers” 

Rond een aantal leden van het projectkoor worden groepjes uit de volgers gevormd. 

Deze krijgen zo een persoonlijk contact met een koorlid, om daarmee ervaringen in 

het koorproject te delen. Gezelzangers dienen voor volgers ook als praatpaal ten 

aanzien van hun eigen zangambities en –mogelijkheden. Ze worden op deze manier 

persoonlijk voorbereid op deelname aan het tweede of derde deelproject. De inzet is 

dat alle deelnemers van de Bachschool na het project een geschikte plaats vinden in 

de amateur koorwereld. 

2.5. Deelname aan de activiteiten  

 

 Activiteit Project A 

2012 

Project B 

2012 

Project C 

2013 

1 Projectkoor - volledig 28 28 28 

2 Projectkoor – instroom uit project  7 7 

3 Zanggezellen 8 8 8 

4 Volgers 24 24 24 

5 Bijwonen repetities 2 x p. 

deeln. 

2 x p. 

deeln. 

2 x p. 

deeln. 

6 Workshop barokzang 2-3 

groepen 

2-3 

groepen 

2-3 

groepen 

7 Masterclass - projectkoor 28 28 28 

8 Volgers bij masterclass  24 24 24 

9 Masterclass voor volgers 12 + 12 12 + 12 12 + 12 

 

Toelichting 

 Zoals vermeld, nemen aan elk projectkoor van het LBE 28 zangers deel. Een 

projectkoor staat open voor nieuwe deelnemers, maar er is een harde kern. Vanuit 

de doelstelling van de Bachschool wordt gestreefd naar nieuwe, liefst jongere 

deelnemers.  

De vernieuwing wordt per deelproject geschat op zeven zangers. 

 De zanggezellen, amateurzangers uit het projectkoor, vervullen in het project 

Bachschool een bijzondere rol. Zij zijn de verbinding tussen het projectkoor en de 

andere deelnemers. Hun eigen deelname krijgt daarmee een extra dimensie. Een 

zanggezel heeft in dit schema drie volgers, maar de praktijk kan anders zijn. 

 Volgers zijn deelnemers die niet zelf in het projectkoor zingen. Per deelproject wordt 

uitgegaan van een maximum van 24 volgers. Na het eerste en tweede deelproject 

worden verschuivingen verwacht: de overstap naar een (ander) koor wordt 

gemaakt, men stroomt in bij het volgende projectkoor, of men heeft geen behoefte 

aan verdere deelname. Omdat alle opties binnen het project passen, worden 

hiervoor geen streefcijfers gehanteerd. Er wordt aangenomen dat in totaal 40 

volgers een of meer deelprojecten zullen participeren. 

 De workshop barokzang is voor de volgers, maar ze worden daarbij ondersteund 

door zangers uit het projectkoor. Om de workshop de vereiste intensiteit te geven, 

worden er tenminste twee per deelproject gegeven. Daarbij ligt een onderscheid 

naar leeftijdsgroep voor de hand. 



 Alle volgers in een deelproject kunnen de masterclass van het projectkoor bijwonen.   

 Het totaal aantal deelnemers per deelproject is 52, nl. 28 leden van het projectkoor 

en 24 volgers. 

 

2.6. Werving en selectie 

 

3. Begroting: Vooralsnog is de raming van de kosten voor dit project 4500 Euro. (per jaar) 

 
 

 

    Voor meer reacties: zie onze site: www.luthersbachensemble.nl 
 
 

 

 

 


