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zaterdag 19 februari
“Lutherse Mis in F majeur” 

· — BWV 233 — ·

zaterdag 18 juni
“Also hat Gott die Welt geliebt”

· — BWV 68 — ·

zaterdag 8 oktober
“Gott der Herr ist Sonn und Schild”

· — BWV 79 — ·

Amersfoorts Kantate Koor en Orkest
o.l.v. Bas Ramselaar

St. Franciscus Xaveriuskerk
‘t Zand 29 
Amersfoort

19.00 uur, collecte na afloop

· — J.S. Bach — ·

Stichting Rondom de Kantates

De kantates vormen één van de belangrijkste onderdelen
van het muzikale oeuvre van J.S. Bach. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat deze muziek zeer geliefd is geworden bij
een groot publiek.

Stichting Rondom de Kantates organiseert drie keer per jaar
een kantate-uitvoering in Amersfoort. Om deze uit-
voeringen voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk
te maken, geven wij een korte, heldere uitleg over de opzet
en inhoud van de kantate die wordt uitgevoerd. Naast deze
kantates worden ook instrumentale werken ten gehore
gebracht. Zo kunnen wij een gevarieerd programma
verzorgen rondom de kantates.

Word donateur!

Als u de muziek van J.S. Bach een warm hart toedraagt en de
serie “Rondom de Kantates” kunt waarderen, is het mogelijk
dit initiatief ook structureel financieel te ondersteunen.

Na iedere uitvoering houden wij een collecte.  Die bevelen
wij uiteraard van harte bij u aan.  Deze giften zijn echter bij
lange na niet voldoende om de uitvoeringen te kunnen
blijven organiseren.

Geef u daarom op als donateur!

Maak daartoe uw donatie over op Postbankrekening
4371838 t.n.v. 
Penningmeester Stichting Rondom de Kantates 
te Amersfoort, onder vermelding van “Rondom de Kantates”. 

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar.

Wilt u meer weten over Stichting Rondom de Kantates,
kijk dan op onze website:
www.rondomdekantates.nl of neem dan contact op met het
secretariaat, telefoon (033) 463 11 37.
e-mail: info@rondomdekantates.nl

Stichting Rondom de Kantates 
wordt gesponsord door:

pianoservice
sinds 1887

V I O O L B O U W E R S

en zoekt naar nieuwe sponsors/donateurs om ook 
de komende jaren van deze mooie kantates 

te kunnen genieten.


