
 

 

5e CURSUS BAROKKOOR, -ORKEST & SOLISTEN  

voor aankomende/bijna professionnals en gevorderde amateurs  
Parijs, 1 t/m 4 november 2018 

 

Onder leiding van TON KOOPMAN 
Koorleider : PETER DE GROOT 

 

Cursus :  
Donderdag 1, vrijdag 2 et zaterdag 3 november 2018 

Slotconcert : 
Zondag 4 november om 16u00 

 

 
W e r k en  o n d er  l e i d i n g  v a n  ee n  gr o t e ,  i n t e r n a t i o n a l e  b ar o k d i r i ge n t   

z o n d e r  p r o f e s s i o n a l  t e  z i j n  ?  H e t  k an  !   
 

Een unieke gelegenheid om werken van Bach uit te voeren onder de gepassioneerde leiding van Ton Koopman, 
specialist van het barokrepertoire, klavecinist, oprichter en dirigent van het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir. 
Hij wordt bijgestaan door Peter de Groot, koormeester en lid van het koor van Ton Koopman en artistiek leider van 
EGIDIUS. De cursus is bestemd voor aankomende & semi professionals, gevorderde amateurs en toehoorders. 
 

Ook al is het niet het doel van dit mooie project, kunnen we toch met gepaste trots meedelen dat meerdere 
deelnemers van voorgaande cursussen nu zingen in het koor van Ton Koopman. 
 

Dit jaar staan twee cantates en twee motetten van de J.S. Bach op het programma. Er wordt in verschillende sessies 
gewerkt : koor en orkest (Ton Koopman), orkest en solisten (Ton Koopman) en koor (Peter de Groot).  
 

De cursus wordt afgesloten met een openbaar concert in de Parijse kerk Saint-Roch.  
 

LET OP : DE VOERTAAL IS FRANS! 
A = 415 Hz 

 
PROGRAMMA  
 

J O H A N N  S E B A S T I A N   B A C H  (1685-1750) 
 

Ich lasse dich nicht (Motet) BWV Anh. 159    
Koor en basso continuo onder leiding van Peter de Groot 
 

Jesus nahm zu sich die Zwölfe, (Cantate) BWV 22  
Orkest, koor en solisten, onder leiding van Ton Koopman 
 

Fürchte dich nicht (Motet), BWV 228 
Koor en basso continuo onder leiding van Peter de Groot 

 

Du wahrer Gott und Davids Sohn, (Cantate) BWV 23  
Orkest, koor en solisten, onder leiding van Ton Koopman 
 
BEZETTING 
 

ORKEST : 
 

Viool I (5)       Viool II (4) 
Alt (3)             Cello (2) 
Contrabas of violone (1) 
Hobo    (3 : 1 dans BWV 22, 2 dans BWV 23) 
Orgel    (3, te verdelen over de 2 cantates en de 2 motetten) 

KOOR :  
 

10-12  sopranen  
10 alten 
10 tenoren 
10 bassen 

SOLI:  
 

1 sopraan 
2 alten 
3 tenoren 
2 bassen 

 
 



 

Plaats en uren 
 
Cursus :  
Cité Internationale Universitaire de Paris (75014) 
Donderdag 1 november 14u00 – 22u00 (orkest vanaf 14u00, koor vanaf 19u00) 
Vrijdag 2 november  10u00 – 18u15 
Zaterdag 3 november 10u00 – 17u30 
 
Concert :  
Zondag 4 november om 16u00 in de kerk Saint-Roch (75001).  
Generale repetitie om 14u00 
 
Kosten:  
300 € instrumentalisten en zangers 
175 € toehoorders 

 

 
1. Inschrijvingen tot 1 oktober 2018.  

Als de bezetting per 1 oktober nog niet volledig is, kan de inschrijvingsperiode verlengd worden.  
De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld.  
 

2. Audities zullen plaats vinden van 13 tot 18 oktober 2018. Voor Nederlandse deelnemers wordt er wellicht 
een auditie-dag gehouden in het weekend van 21-23 september. U hoort van te voren of u voor de 
auditie uitgenodigd wordt.  
 

3. Zangers kunnen auditeren als solist, maar op voorwaarde dat ze ook in het koor zingen. De selectie voor 
en verdeling van solo aria’s/duetten en recitatieven wordt gemaakt door Peter de Groot.  

 
4. Als uw deelname bevestigd is, wordt u geacht de hele cursus aanwezig te zijn. 

 
5. Voor de strijkinstrumenten is een barokinstrument niet verplicht maar sommige snaren moeten door 

darmsnaren vervangen worden.  
 

6. Aanvullende repetities voor de solisten zullen op dinsdag 30 en woensdag 31 oktober plaatsvinden.  
Voor Nederlanders eventueel op 27 oktober, ’ s  avonds, te Utrecht.  
 

7. Het is mogelijk dat sommige instrumenten over de twee cantates verdeeld worden.  
 

8. De instrumentalisten ontvangen de muziek van te voren per mail. De zangers moeten de muziek 
aanschaffen (editie wordt later bekend gemaakt). Fotokopieën en gedownloade muziek mogen tijdens de 
cursus niet gebruikt worden.  
 

9. Mocht u onverhoopt uw deelname moeten annuleren, kunt u uw inschrijfgeld (aanbetaling en/of 
restantbedrag) alléén terugkrijgen als een betalende vervanger gevonden kan worden.  

 
 

Inlichtingen & productie :  
Maartje Nelissen (mn2m)  
+33 6 67 15 26 74  mndeuxm@gmail.com  www.mn2m.net 
 
Organisatie :   
Association de l’Abbesse 
 
 
 
 
 

*** Informatie onder voorbehoud *** 



 
BULLETIN D’INSCRIPTION 

A envoyer avant le 1er octobre 2018 
 
 
Nom, prénom :  

Adresse:   

CP/ville :   

Email (lisible….):  

Tél. dom :   portable. :  

 

 
 auditeur libre 
 
 instrument ………………………………………………. 

 

 voix…………………………..  

 

 soliste    chœur      semi-professionnel 
 
Âge             < 35 ans    35 – 50 ans    50 – 65 ans    65+ 
 
Je propose d’héberger un(e) participant(e) pendant la durée du stage  
 oui   non 
 
Je cherche à être hébergé(e) pendant la durée du stage 
 oui   non 
 

 Expérience musicale : à joindre sous forme de biographie. 

 
 
 
 Je règle l’acompte de 75 € par virement et je mentionne mon propre nom.  
J’envoie mon bulletin et ma biographie à mndeuxm@gmail.com. 
 
IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538 K38 
BIC : CRLYFRPP 
TITULAIRE DU COMPTE : ASSOCIATION DE L’ABBESSE 
 
 J’envoie mon bulletin d’inscription et ma biographie par courrier et je joins un chèque d’acompte de 75 €,  
à l’ordre de l’Association de l’Abbesse, à Maartje Nelissen, 7 rue du Château, 89110 Chassy. 
 
 
 
 
 

mailto:mndeuxm@gmail.com

