Persbericht
Bachs passie voor het goede doel
Op 28 maart vullen de professionele muzikanten van LUCA School of Arts
(campus Lemmens) de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Vosselaar. Het Orgelcomité
Vosselaar wist hen te strikken voor een van J.S. Bachs bekendste werken: de
Johannes-Passion. De opbrengst gaat naar het goede doel.

Authentieke uitvoering
“In 1724 – bijna driehonderd jaar geleden – werd Bachs Johannespassie voor het eerst
uitgevoerd”, vertelt Jan Robrechts, voorzitter van Orgelcomité Vosselaar. “Het is die
eerste, authentieke versie die we nu zullen horen.” Het koor en orkest van de LUCA
School of Arts staan onder leiding van dirigent Erik Van Nevel, en verwelkomen
oratoriumexperts zoals sopraan Griet De Geyter en contratenor Bart Uvyn.

Passie voor goede doelen
De opbrengst gaat integraal naar twee goede doelen: Dagopvang CADO (Vosselaar)
en Open Huis Alegria vzw (Turnhout). CADO (Collectieve Autonome Dagopvang)
organiseert opvang voor ouderen en zorgbehoevenden in een huiselijke sfeer. “Dit jaar
verhuizen we naar een nieuwe locatie”, zegt Elle Claes van Cado. “En financiële hulp is
hiervoor meer dan welkom.” Alegria biedt psycho-sociale ondersteuning aan mensen
met kanker en, vervolledigt Jan Robrechts, “is voor haar dagelijkse werking volledig
afhankelijk van externe sponsoring”.

Sober en technisch hoogstaand
Dit concert valt niet toevallig enkele weken voor Pasen. De Johannespassie vertelt het
lijdensverhaal van Jezus Christus volgens het evangelie van Johannes: van de judaskus
tot de kruisiging. “Het oratorium was lang het kleine broertje van de bekendere
Matthäus-Passion, maar staat nu terecht op hetzelfde voetstuk”, legt Robrechts uit.
“Sommigen verkiezen zelfs de Johannespassie, omdat die soberder en technisch
moeilijker is.”

Orgelcomité Vosselaar: geen groentje
Het Orgelcomité Vosselaar bestaat amper zeven jaar, maar legt al een mooi palmares
voor: van de uitgave van een eigen cd tot opvoeringen met internationale namen als Il
Fondamento. En nu als kers op de taart: de Johannes-Passion van J.S. Bach in een
intieme, neogotische kerk. Er zijn nog enkele tickets te koop (15 of 25 euro) op
www.orgelvosselaar.be.
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