
 

Zomer-zang in Frankrijk 
V a n    1 3    t o t   1 9   a  u  g  u  s  t  u  s    2  0  1  8   

3 MOTETTEN van J.S. BACH 

 

 
 

 

 

 

 

 

                         

 Singet dem Herrn 

                         Fürchte dich nicht 

                          Komm Jesu komm 

 

 

 
        

Een prachtige muzikale zomer activiteit op een echt Frans kasteel  
met leuke collega zanglustigen en een fantastische catering. 
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Op veler verzoek is de zomerzang cursus van Peter de Groot dit keer, eindelijk, gewijd aan 

het hoogtepunt van de koorliteratuur van de barok: de motetten van Bach. Dat geeft u de 

kans om met een relatief kleine groep (4 zangers per stem) een week lang intensief te werken 

aan dit uitdagende repertoire. Bent u een gevorderde, ervaren amateur (koor- of ensemble) 

zanger ? Dan is dít dé zomer-zang gelegenheid bij uitstek.  

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 kantates, 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.  
 

De voertaal is in principe Frans, maar er wordt ook Nederlands, Engels en Duits gesproken.  

De cursusweek wordt besloten met een presentatie in de kerk van Brion. 

 

Répertoire:    BWV 229 Komm Jesu Komm,   BWV  228 Fürchte dich nicht,    BWV 225 Singet dem Herrn 
 

Praktische informatie : 

• Aankomst : Maandag 13 augustus (eind van de middag), vertrek: Zondag 19 augustus na het 
ontbijt. 

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

• 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: De motetten zijn dubbelkorig, elk koor is vierstemmig, en elke stem wordt bezet met 
maximaal vier zangers, dus 2 x 16 zangers = 32 zangers in totaal.  
Een goed evenwicht in de stemmen is noodzakelijk. Als uw inschrijving niet gehonoreerd zou 
kunnen worden, krijgt u uw aanbetaling terug. 

• Verblijf : Er zijn één- en tweepersoons kamers op het kasteel (eenvoudige gastenkamers met 
gedeelde badkamers). U moet zelf beddengoed en handdoeken meenemen. De kamers kunnen 
gedeeld worden. Gezien het grote effectief van deze cursus, zijn er ook gastenkamers voorzien in 
de nabijheid van het kasteel. U kunt ook met uw tent of camper op het domein van het kasteel 
verblijven. De verdeling kasteel/gastenkamers elders wordt op chronologische volgorde gemaakt. 

• Muziek: U krijgt de muziek van tevoren opgestuurd (pdf) zodat u zo goed mogelijk voorbereid aan 
de cursus kunt beginnen. 

• Kosten :  
- individuele kamer:   685 €*    - niet-deelnemende partner:  375 € 
- gedeelde kamer:  585 €*   
- kamperen:   585 €*  - niet-deelnemende partner : 275 €* 
* Voor zover er plaats is. Het tarief omvat: de lessen, versnaperingen, zes nachten en alle 
maaltijden. 

• Annuleringen: als u uw deelname onverhoopt moet afzeggen kan u uw (aan)betaling alleen 
terugkrijgen als een andere betalende deelnemer gevonden kan worden. 
 

Er zullen facultatieve avondprogramma’s voorgesteld worden met b.v. een poëzie avond (in het Duits, 
Engels, Frans, Nederlands, Italiaans….) in het kleine theater van het kasteel of zingen rond de piano (neem 
repertoire mee !). De donderdagmiddag is vrij. 
 
 



INSCHRIJFFORMULIER ZOMER-ZANG BACH CHÂTEAU LES HAYES 
 

DU LUNDI 13 AU DIMANCHE 19 AOÛT 2018 
 
 
 
Voornaam : 

Achternaam : 

Adres : 

Postcode & woonplaats : 

 

Telefoon (mobiel) : 

Email : 

Stemsoort : 

Niveau : (geef een korte beschrijving van uw zang ervaring(en)) 

 

 

 

 

 

⃝ Ik kom met de trein 

⃝ Ik kom met de auto 

⃝ Ik heb … plaatsen voor carpoolen vanaf ………………….. 

⃝ Ik ben geïnteresseerd in carpoolen vanaf…………….. 

⃝ Ik ben vegetariër 

⃝ Ik kom met niet-deelnemende partner 

 

⃝  gedeelde kamer   ⃝ individuele kamer 

⃝  kamperen in het park van het kasteel (met gebruikmaking sanitair in kasteel) 

 

Ik doe een aanbetaling van 150 € 

⃝ door middel van een overschrijving op de rekening van « ASSOCIATION DE L’ABBESSE » 

ovv uw eigen naam 

IBAN : FR95 3000 2014 7300 0007 1538 K38 

BIC : CRLYFRPP 

REKENINGHOUDER : ASSOCIATION DE L’ABBESSE 

 

en stuur het ingevulde inschrijfformulier naar:  mndeuxm@gmail.com 

 

 


