Beleidsplan en verslag over het jaar 2014

Statutaire naam organisatie: Stichting Utrechtse Bachcantatediensten
Fiscaal nummer: 8041 77 429
Adres en contact:
Sterrenbos 35
3511 ET Utrecht
jsbach_utrecht@hotmail.com

Bestuurssamenstelling:
Remko Littooij, voorzitter
Frederik Advokaat, secretaris
Floor Kamphorst, penningmeester
Mirjam de Jong, koorcoördinator
Joke Veldheer, koorcoördiantor
Lothar Blom, orkestcoördinator
Lia van Schaijk, PR en website

Beleidsplan
Al meer dan 45 jaar klinkt tienmaal per jaar een kerkelijke cantate van Johann Sebastian Bach in een
bijeenkomst van ongeveer een uur in de Utrechtse Geertekerk. Geen kerkdienst, geen preek, gebed of
psalmengezang, maar toch – voor wie het zo wil ervaren – een weldaad voor de ziel. Toegang is gratis,
na afloop van het concert is er een collecte.
Een van de belangrijke doelstellingen van de Utrechtse Bachcantatediensten is om zoveel mogelijk
geïnteresseerden in contact te laten komen met de schitterende muziek van Bach en in het bijzonder
zijn kerkelijke cantates.
Belangrijk is een laagdrempelige opstap waarin zoveel mogelijk musici deel kunnen nemen aan deze
cantateprojecten. Doordat de Stichting Utrechtse Bachcantatediensten geen audities houdt voor zowel
koor als orkest is het voor bijna iedereen mogelijk om mee te doen.
Daarnaast is er – zeer belangrijk – een wisselwerking met het publiek. De gepassioneerde, energieke
en enthousiaste uitvoeringen worden steevast beloond met een zeer enthousiast applaus maar leiden
ook vaak tot ontroering bij het publiek.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van de stichting ontvangen bezoldiging noch vergoeding voor hun werkzaamheden
als bestuurslid. Het bestuur heeft geen personeel in dienst, de volledige organisatie van de
maandelijkse uitvoering is in handen van vrijwilligers. De artistiek leider en overige professionals
ontvangen een geringe tegemoetkoming voor hun werkzaamheden.

Doelstelling
De stichting stelt zich ten doel het – uitgaande van een oecumenische gezindheid – ten gehore
brengen van cantates van J.S. Bach.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2014
In 2014 heeft de UBCD 10 kerkelijke cantates van J.S. Bach uitgevoerd. Alle cantates zijn ingeleid
door een deskundig spreker. De uitvoeringen zijn afgesloten door middel van het gezamenlijk (met
publiek) zingen van het slotkoraal van de desbetreffende cantate.
In 2013 is begonnen met het uitvoeren van extra werken naast de Bachcantate van de betreffende
zondag. In 2014 zijn in totaal vier extra werken uitgevoerd:
Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras nr. 5 (1945), Ária en Dança - januari
Bach/Webern: Fuga (Ricercar) a 6 voci - juni
Knut Nystedt: Immortal Bach (Komm süßer Tod - BWV 478) - oktober
Motet: Der Gerechte kömmt um (J.S. Bach/Johann Kuhnau) - november
Voor een volledig overzicht van de uitgevoerde werken, zie onze website:
www.bachcantates-utrecht.nl programma en archief
Na het succes van de stemtrainingen tijdens het lustrumjaar, is de UBCD blijven investeren in
koorkwalilteit. In 2013 heeft een zogenaamde plusrepetitor afzonderlijk de vier stemgroepen onder
handen genomen om zo in een kleinere setting te werken aan een eensluidende koorklank. Deze extra
stemtraining is voortgezet in 2014.

