Utrecht, mei 2019
Beste muziekvrienden,
U keek ongetwijfeld al uit naar de jaarlijkse 'meibrief' waarmee we onze donateurs en
deelnemers aan koor en orkest vriendelijk vragen de jaarlijkse bijdrage aan de
Bachcantates Utrecht over te maken. We hebben alweer een mooi voorjaar achter de
rug, met onder andere de uitvoering in april van mogelijk de eerste cantate door Bach
geschreven, de niet bepaald eenvoudige BWV 150 Nach dir, Herr, verlanget mich. In
februari stond onder meer het motet Anh. 159 Ich lasse dich nicht op het programma, en
dat werd een groot succes. Onder leiding van Roel Vogel was er recent de fraaie
uitvoering van BWV 104 Du Hirte Israel, höre. Maart kende extra ook werken van Kagel –
het koor moest wel wat wennen aan deze moderne componist maar begeesterd door
Gerrit kwam het helemaal goed.
Het programma voor komend jaar belooft ook veel hoogtepunten. In september (zoals
altijd de tweede zondag van de maand) wordt het nieuwe kistorgel, dat samen met de
Remonstrantse Gemeente Utrecht is aangekocht, in gebruik genomen met een cantate
die speciaal voor een dergelijke gebeurtenis geschreven is: BWV 194 Höchsterwünschtes
Freudenfest – de titel verraadt het feestelijk karakter ervan. In december sluiten we het
jaar af met de bekende, eveneens zeer feestelijke cantate BWV 147 Herz und Mund und
Tat und Leben.
Zo zijn voor komend seizoen weer 10 prachtige cantates geprogrammeerd; u vindt ze
allemaal in onderstaand overzicht. Alle cantates zijn al lang niet meer bij ons te horen
geweest en een enkele voeren we voor het eerst uit. De cantates sluiten ook zo goed
mogelijk aan bij de tijd van het jaar. Wij hopen u in het komend seizoen wederom te
mogen verwelkomen om samen te genieten van het uitvoeren en luisteren naar deze
bijzondere muziek van Bach. En we bedanken u hartelijk voor de steun die u ons elk jaar
weer geeft.
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Zie ook Cantatezondagen 2019-2020 en Programmahistorie op onze website.
De Bachcantates zijn vrij toegankelijk, met een collecte na afloop. De kosten voor het
organiseren van de maandelijkse cantate-uitvoeringen zijn hoog, ongeveer 2400 euro per
keer. Voor het dekken van deze kosten zijn wij momenteel vrijwel geheel afhankelijk van
inkomsten uit donaties en de opbrengst van de collecte. De afgelopen jaren is daarvan
tweederde gedekt uit donaties en collecte-opbrengsten. Er is dus een structureel tekort.
Het lukt ons tot nu toe om dat tekort aan te vullen door inkomsten uit
begeleidingsprojecten van het orkest. Helaas zijn de begeleidingsprojecten elk jaar
onzeker. Om cantate-uitvoeringen te blijven organiseren hebben we uw donatie dus echt
nodig.
Donateursbijdrage 2019
De goede opkomst van deelnemers in koor en orkest en publiek op zondagavond maakt
dat we met vertrouwen het komende seizoen tegemoet zien. Ook uw trouwe steun als
donateur helpt ons in dat vertrouwen en we hopen dan ook dat u ons niet teleur zult
stellen. Onze stichting heeft de erkende culturele ANBI-status en door de Geefwet mag u
uw gift voor 125% aftrekken bij de fiscus. Met andere woorden: omdat de belastingdienst
via een grotere aftrek meebetaalt, kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer
kost!
Ik reken u graag voor hoeveel de fiscus over heeft voor uw steun aan cultuur:
U maakt over
€ 100,00
€ 100,00
€ 100,00

Aftrekbaar
€ 125,00
€ 125,00
€ 125,00

% Inkomstenbelasting
36,65
38,1
51,75

Het kost u feitelijk
€ 54,19
€ 52,38
€ 35,31

Het voorgaande gaat ervan uit dat uw giften de door de fiscus ingestelde drempel
overschrijden. Dat is niet nodig als u de 'Overeenkomst periodieke gift in geld' met ons
aangaat, waarbij u zich verplicht om gedurende vijf jaar een bepaald bedrag over te
maken (zie verder onze website: www.bachcantates-utrecht.nl/donateur-worden/).
Uw bijdrage zien wij graag tegemoet op IBAN: NL37 INGB 0000 1013 01 t.n.v.
Stichting Utrechtse Bachcantatediensten te Utrecht, onder vermelding van
'donatie 2019', uw naam en adres.
Met vriendelijke groet, mede namens dirigent, medewerkers en bestuur,
Peter Klusener
voorzitter

