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Luthers Bach Ensemble zingt Johannes-
Passion.

Het Luthers Bach Ensemble Groningen voert begin maart op verschillende locaties 
in Groningen Bachs Johannes-Passion uit: de bekende ontroerende muzikale 
vertelling over het lijden en sterven van Jezus Christus. De eerste versie, waar 
continuospeler en deze keer artistiek leider Robert Koolstra voor koos, schreef Bach 
in een tijdsbestek van drie maanden in 1724 en werd voor het eerst uitgevoerd in dat 
jaar op Goede Vrijdag. Het LBE brengt deze eerste versie, waarin Bach 
gepassioneerder en uitbundiger was dan in latere versies.

In dit lijdensverhaal ligt het accent minder dan in de Matth us-Passion op het lijden vanä 
Jezus, maar zet Bach Jezus neer als een krachtige persoonlijkheid met een belangrijke 
boodschap, vol uitzicht op moed, hoop en vertrouwen.  Vergeleken met de Matth us-ä
Passion is de Johannes korter, feller, maar ook meer ingetogen, vooral in haar koralen.  Er is 
een grotere rol voor koor ten opzichte van de solisten weggelegd. Het Luthers Bach 
Ensemble voert het werk uit in authentieke vorm, zonder dirigent, en zondag 10 maart op 
een plek waar het oorspronkelijk voor geschreven is: een Lutherse dienst.

Uitvoeringen:

Vrijdag 8 maart 2013, 20.00 uur, Petrus- en Pauluskerk Loppersum 
Zaterdag 9 maart 2013, 20.00 uur, Kloosterkerk Ter Apel 

Zondag 10 maart 2013, 10.30 uur, cantatedienst Der Aa-kerk Groningen

Uitvoerenden :
Luthers Bach Ensemble (kleinkoor, barokorkest en solisten (

Artistieke leiding Robert Koolstra
Robert Buckland (evangelist); Henk Timmerman (Christus); Klaartje van Veldhoven 
(sopraan); Robert Kuizenga (altus); Richard Resch (tenor); David Greco (bas(

Entree Loppersum 
 €22,00 €) 18,00 vriend LBE /  12,00 student / kind tot 12 jaar gratis) incl.€ 

programmaboekje
Entree Ter Apel
eerste rang:  25,00 (geen kortingen)incl. programmaboekje€
tweede rang:  17,00 (  15,00 vriend LBE /  10,00 student / kind tot 12 jaar gratis) incl.€ € € 
programmaboekje
Entree Groningen 



collecte(richtlijn  10,00€(

Kaarten reserveren via ticketservice op www.luthersbachensemble.nl of vanaf 8 
februari 2013 op telefoonnummer: 06 149 22 638(ma-wo-vr tussen 18-21 uur .(


