
 

BACH A CAPPELLA ! 
Zomerzang op een kasteel 

met PETER DE GROOT 
 

I .    v a n  1 4  -  2 0  a u g u s t u s  2 0 2 1   

e n  

I I .   v a n  2 3  -  2 9  a u g u s t u s  2 0 2 1     

 

Afgelopen zomer hebben we in verband met de sanitaire situatie het zomerprogramma voor 

dubbelkoor Bach/Mendelssohn moeten annuleren. Dankzij een « B-plan » kon een vijftiental 

zangers deelnemen aan een week “Händel a cappella!”. De bewerking door Peter de Groot 

van een selectie werken van Händel, resulteerde in een heerlijk a cappella programma, tot 

groot genoegen van de deelnemende zangers.  

Ook dit jaar kampen we met de onzekerheden rond Covid, en daarom hebben we besloten 
dit concept te herhalen en presenteren dan ook met plezier Bach a cappella!  voor 
maximum 16 zangers (4S, 4A, 4T, 4B). U kunt uw hart ophalen aan wat onbekendere koralen 
van Johann Sebastian Bach (1685-1750) en een paar van de grote openingskoren van 
cantates in een vierstemmige bewerking van Peter de Groot.  
 
Om zoveel mogelijk zangers die zo lang niets hebben kunnen doen de gelegenheid te geven 
aan dit mooie programma mee te doen, stellen we dit jaar twee weken voor. Aankomst is 
aan het einde van de middag, vertrek na het ontbijt. 
I. Van zaterdag 14 tot vrijdag 20 augustus 
II Van maandag 22 tot zondag 28 augustus  
 
De cursus vindt plaats op het kasteel Les Hayes (ongeveer 25 minuten van Saumur) en de 
zangsessies worden in een grote goed geventileerde partytent van 200 m² gehouden, groot 
genoeg om afstand van elkaar te kunnen houden. Om nog wat geruster samen te zijn, wordt 
iedereen verzocht 48 of 72 uur voor aanvang van de cursus een PCR-test te doen. 
 



 
Peter de Groot (zanger, dirigent en musicoloog) is koorleider van het Amsterdam Baroque 
Choir en assistent van Ton Koopman, met wie hij al 25 jaar samenwerkt. (cd opnamen en 
concerten van alle cantates, oratoria en motetten van JS Bach!) Onder zijn leiding leert u alle 
kneepjes van het Bach-zing-vak, met daarbij ook veel aandacht voor achtergronden, retorica 
en theologie. 
 

 

 

 
Les Hayes is dé ideale zomerzangcursus voor gevorderde en 

ervaren koor- en ensemblezangers!  
 

 

 

REPERTOIRE: 

BWV 172   Erschallet ihr Lieder 

BWV 451  Die güldne Sonne (Geisliches lied uit Schemelli’s Gesangbuch) 

BWV 208  Lebe, Sonne dieser Erden       

BWV 299   Dir Jehova will  ich singen (Choral) 

BWV 30  Freue dich erlöste schar      

BWV 144   Nimm was dein ist und gehe hin 

BWV 1028  Air   

BWV 315  Gib dich zufrieden (Choral)  

BWV 142   Ich will den Namen Gottes loben    

BWV 243   Sicut locutus est (uit het Magnificat op de tekst Psallite Deo)  

 

De voertaal van de cursus is Frans, maar er wordt ook wel Nederlands, Engels en Duits 
gesproken.  
Als de sanitaire situatie het toelaat, wordt de cursus afgesloten met een openbare 
presentatie. 
 
 
 
 
 
 



 
Een prachtige muzikale zomeractiviteit op een echt Frans 
kasteel met leuke collega zanglustigen en goede catering. 

 
 

Praktische informatie : 

• Aankomst/vertrek:  
Week I: zaterdag 14 augustus eind van de middag / vrijdag 20 augustus na het 
ontbijt. 
Week II: maandag 23 augustus eind van de middag / zondag 29 augustus na het 
ontbijt. 

• Plaats: Château des Hayes, nabij Brion (49250). Station SNCF: Saumur of Angers 

• Niveau : een goede stem, in staat zijn zelf de partij voor te bereiden en een partij op 
eigen kracht te kunnen zingen zonder te verdwalen of te paniekeren in (soms lange) 
coloraturen.  

• Bezetting: Maximaal 4 zangers per stem = 16 zangers 

• Verblijf: Er zijn één- en tweepersoons kamers op het kasteel (eenvoudige 
gastenkamers met gedeelde badkamers), u moet zelf beddengoed en handdoeken 
meenemen. Wilt u een comfortabeler verblijf, dan kunt u kiezen voor de b&b die nét 
achter het kasteel ligt. http://www.loire-passion.com  

• Bladmuziek: U ontvangt de muziek (pdf) zodra uw inschrijving is bevestigd. 

• Tarieven :  
685 €  Individuele deelnemer  
350 €  Niet zingende partner 
600 €  Individuele deelnemer in gedeelde kamer  
600 € Tent of camper op het domein van het kasteel 
600 €  Externe deelnemer die zelf voor accommodatie zorgt 
Alle tarieven zijn inclusief zangsessies, overnachtingen*, ontbijt*, lunch en diner 
(behalve voor externen). 

• Inschrijven kan tot en met 30 april door middel van het inschrijfformulier en het 
voldoen  van een aanbetaling van 150 € (zie inschrijfformulier). 

• Annuleringen: als u uw deelname onverhoopt moet afzeggen kan u uw (aan)betaling 
uitsluitend teruggeboekt worden als een andere betalende deelnemer gevonden kan 
worden. In dit kader is het misschien niet onverstandig om te informeren naar een 
annuleringsverzekering. Als de cursus wegens Covid-redenen afgelast moet worden, 
krijgt u uw aanbetaling/inschrijfgeld terug. 
 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met  

Maartje Nelissen mndeuxm@gmail.com  33 6 67 15 26 74 

http://www.loire-passion.com/
mailto:mndeuxm@gmail.com

