Drechtsteden Bachkoor

timmert aan de weg

Ervaren amateurs delen hun liefde voor barokmuziek
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Het succes is er al
voordat het eerste
‘officiële’ concert
is gegeven. Immers,
het Drechtsteden
Bachkoor, dat aan het
begin van dit jaar de
oprichting beleefde, is
al volgeboekt tot midden 2014. Een prima
start voor dit projectkoor dat een podium
voor de Bachmuziek
wil zijn en extra educatie wil bieden aan
ervaren sopranen,
alten, tenoren en bassen.

tekst Sandra de Boer
fotografie Daphne Krijgsman

bestaat uit ervaren topamateurs, die mag je
het voorwerk met een gerust hart toevertrouwen. Bovendien vinden wij het een eer
om met Nico te werken: hij is een bevlogen,
inspirerende man.”
Concerten
Het was het bestuur van de Stichting Bach
Festival Dordrecht dat aan de wieg stond
van het Drechtsteden Bachkoor. Het tweejaarlijkse festival verdiende, zo vond men,
een projectkoor dat in de tussenliggende
tijd de voorliefde voor de Duitse componist
zou uitdragen.
“Ons vizier is gericht op ambitieuze pro-

“Alle leden doen overigens voor een periode

jecten”, kijkt Riki van Vendeloo vooruit.

van maximaal vier jaar mee”, verduidelijkt

“Uitvoeringen met het volledige koor, een

Riki van Vendeloo, bestuursvoorzitter van

orkest en eventueel solisten. Daarvoor zoe-

het Drechtsteden Bachkoor. “Zo krijgen ook

ken we verbinding met andere, culturele

de mensen met een stem waarvoor inmid-

partijen uit de Drechtstreek.” De Groot vult

dels een wachtlijst bestaat, de kans om aan

aan: “Ook hopen we dat bedrijven zich als

mooie projecten deel te nemen. En kan het

sponsor melden. Misschien willen ze een

koor er over twee jaar weer heel anders

voorstelling uitkopen, hun naam aan het

uitzien, bijvoorbeeld met meer tenoren, een
stem die we altijd tekort komen.”
Keihard studeren
Opzet van een koor dat op projectbasis
werkt, is dat de leden de muziek zo’n vier
tot zes weken voor een concert krijgen
uitgereikt, waarna in twee tot drie repetitiedagen het repertoire wordt ingestudeerd.
“Dat is het onvermijdelijke moment van
hard schrikken van de hoeveelheid werk die
het met zich meebrengt”, grapt penningmeester Geert de Groot. “We worden geacht
beslagen ten ijs naar de repetities te komen
en dat is keihard studeren. Dat vragen wij
niet alleen van onszelf, dat eist ook dirigent
en artistiek leider Nico van der Meel. Hij
werkt aan wat de koorleden nog moeten
leren, maar schroomt niet om commentaar
te geven als hij vindt dat de inspanningen
onvoldoende zijn geweest.”
Van Vendeloo nuanceert: “Die oefendagen
zijn doorgaans vrolijk van aard. Het koor

koor verbinden, het is allemaal mogelijk.”

■

De dirigent

Dirigent en artistiek leider Nico van
der Meel is vanaf de start betrokken geweest bij het Drechtsteden
Bachkoor, “echt een leerkoor”, zoals
hij het ensemble noemt. “We gaan
met deze mensen echt de diepte in,
proberen er betere en enthousiastere zangers van te maken. Door de
goede voorbereiding van het koor
kunnen we heel snel werken naar
bijvoorbeeld een zuiverheid waar
je normaal gesproken niet aan toekomt. Je ziet de zangers dan ook met
sprongen vooruit gaan op zo’n eerste
dag: ze staan open voor aanwijzingen
en zijn leergierig. Ook zijn we veel
bezig met de structuur van de tekst.
Verstaanbaarheid is meer dan alleen
een goede uitspraak, het gaat om
begrip, om inleving. En dat pikken ze
heel goed op.”
www.drechtstedenbachkoor.nl

Optredens

Het Drechtsteden Bachkoor is te
horen en te zien op zondag 20 oktober tijdens de Vesperdienst, met Cor
Ardesch, in de Grote Kerk.
Op 27 oktober vormt het Thuredriht
gebouw op begraafplaats de
Essenhof het decor voor een
Herdenkingsconcert waar het koor
acte de présence zal geven. Hier staat
een samenwerking met stadsdichter
Marieke van Leeuwen op stapel.
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