
MUZIEK IS NOOIT TRUTTIG 
  

   

  

   

 
  

   

Veel Vrienden houden van strijkkwartetten, ook een boel ´verafschuwen´ zang.  Dat zie je vaak 

terug in de zaalbezetting. Dat weten we al langere tijd van elkaar. 

 

Maar dan dit. Afgelopen week zei mij een van de Vrienden ‘volgende week donderdag kom ik 

niet hoor , want dan komen er blokfluiten’….Hoe dat zo, ‘nou omdat ik dat truttig vind’….(sic) 
  

   

 

 

 

Op donderdag 10 maart komt COHDA.  Vier 

enthousiaste en professionele blokfluitisten vonden 

elkaar in 2017, vormden adhoc een groepje en zijn 

sindsdien een hecht kwartet. Het repertoire van 

COHDA bestrijkt alle eeuwen van geschreven 

muziek, van vroeg renaissancestukken tot aan 

hedendaags klassiek en jazzy nummers. Een 

combinatie van respect voor de historische 

uitvoeringspraktijk en open staan voor de moderne tijdgeest. 

 

Kom genieten van werk van o.a. Pierluigi da Palestrina, Joseph Bodin de Boismortier, George 

Gershwin en Rieteke Hölscher. 

 

Geloof me, vier blokfluiten zijn niet truttig, en zeker de muziek niet die het ensemble donderdag 

voor u speelt. Muziek is nooit truttig. Echt waar! 
   



 

 

 

Zaterdag 12 maart komt pianist Peter Kranen een 

recital geven met werk van Bach, Rachmaninoff en 

Franck. 

Hoewel deze drie componisten noch geografisch 

noch qua tijdsperiode dicht in elkaars nabijheid 

verkeerden is het toch evident dat er 

overeenkomsten bestaan in hun werken. Een 

voorbeeld hiervan is het gebruik van de Prelude 

als expressiemiddel. Bach kan natuurlijk als een 

soort oervader worden beschouwd van dit 

‘Voorspel’. Hij componeerde immers het 

‘Wohltemperierte Klavier’, een verzameling van 48 

preludes & fuga’s in alle stemmingen en 

toonsoorten. 

 

 

Kom zaterdag en hoor de overeenkomsten. 

 

 

  
   

 

 

 

We zitten vanaf vorige week woensdag, 

aswoensdag, in de 40-daagse vastentijd. Tijd voor 

de verschillende Bach-Passies. Twee jaar lang 

konden de passies niet worden uitgevoerd. Dit jaar 

gelukkig weer wel. Ook hier in Den Bosch kunt u 

naar een uitvoering van de Johannes Passion. 

 

Op zaterdag 26 maart om 19.30 en zondag 27 

maart om 14.30. Beide keren in de Grote Kerk in 

de Kerkstraat. 

 

Kaarten zijn te koop op www.bach-cantate.nl 

 

Wees er snel bij, want de belangstelling zal groot 

zijn. 

  

We zien u weer graag komen. Laat u bijvoorbeeld 

toch eens verrassen op donderdag. Tot dan dus, 

en daarna ook graag op zaterdag. 

  

zondag 6 maart 2022 

   

 

https://stichting-vrienden-kamermuziek-shertogenbosch.email-provider.nl/link/_fvxxgopwa/uovmiz38yb/6bafpbafth/umwtidzzgo/206qs5nekw

