
– J.S. Bach – 

Johannes-Passion

Koor en solisten van het Nieuw Bach Ensemble 
m.m.v. Collegium Delft o.l.v. Krijn Koetsveld

Evangelist: William Knight · Christus: Bas Ramselaar
Aria’s: Keren Motseri (sopraan) · Tobias Segura Peralta (altus)

William Knight (tenor) · Matthew Baker (bas)



De traditie van de veel geprezen jaarlijkse uitvoeringen van de Johannes-Passion zet 
het Nieuw Bach Ensemble ook in 2020 voort. Om deze geweldige muziek te kunnen 
uitvoeren met dezelfde instrumenten als Johann Sebastian Bach zelf gebruikte, werkt 
het NwBE in 2020 voor de vierde keer samen met het barokorkest Collegium Delft. Zo 
komen we dicht bij de bron, met behoud van wat de uitvoeringen altijd al zo bijzonder 
maakte: de spanning in het verhaal, met oog voor de geraffineerde details, en de 
markante dubbelrol van het koor: als ‘menigte’ in het Bijbelverhaal (Hogepriesters, 
discipelen, omstanders) én als vertolker van de indrukwekkende koralen die de reflectie 
van de geloofsgemeenschap op het Lijdensverhaal tot uitdrukking brengen.

Bach schreef de Johannes-Passion in 1724, enkele jaren vóór de – veel omvangrijkere – 
Matthäus-Passion. In latere jaren maakte Bach verschillende afwijkende versies van 
‘de Johannes’; hedendaagse uitvoerders staan dus voor de taak om daaruit te kiezen. 
Net als in vorige jaren vertolkt het NwBE in 2020 het majestueuze openings koor Herr, 
unser Herrscher en het indrukwekkend-intieme slotkoraal Ach Herr, lass dein lieb’ 
Engelein; opnieuw zal ook de virtuoze bas-aria Himmel, reiße, Welt, erbebe klinken, 
waar de sopranen van het koor het passiekoraal Jesu, deine Passion doorheen vlechten.

Bach’s Johannes-Passion op authentieke instrumenten

U T R E C H T
Sint Willibrordkerk · Dinsdag 7 april 2020, 20.00 uur

A M E R S F O O R T
St. Franciscus Xaverius · Woensdag 8 april 2020, 20.00 uur

 
A M S T E R D A M

Waalse Kerk · Goede Vrijdag 10 april 2020, 20.00 uur

K A A R T V E R K O O P 
www.klassiekemuziek.nl/nieuw-bach-ensemble

www.nieuwbachensemble.nl M
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