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Bijlage behorend bij 
Subsidieaanvraag 2020 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
 
 
 
 
 
 
ACTIVITEITENVERSLAG 2019 
 
 
Dit zijn mijn woorden niet - theaterconcert 
Een theaterconcert met muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) op een libretto van 
Manon Uphoff, i.s.m. actrice, regie: Saskia Bonarius 
Voorstellingen 26 en 27 januari 2019, Witte Raadhuis te Vught 
Beide avonden uitverkocht, ±100 bezoekers 
 
Muzikale ondersteuning gebedsdienst Illustre Lieve Vrouwe Broederschap 
zondag 7 september, Sacramentskapel van de Sint-Janskathedraal in ’s-Hertogenbosch, ±30 
genodigden 
 
Weerloos: Mis voor Dubbelkoor, Frank Martin (1890 - 1974)  
14 en 15 september 2019 in de LocHal in Tilburg en in de Grote Kerk ’s-Hertogenbosch. (±200 
bezoekers) 
Capella Brabant heeft dit prachtige werk in een gedurfde combinatie uitgevoerd: de misdelen 
werden afgewisseld met jazzimprovisaties door Jeroen Doomernik en Paul van Kemenade. Lovende 
recensies over de gedurfde programmering en de kwalitatief hoogstaande uitvoering. Wegens het 
succes wordt een reprise voorbereid door Paul van Kemenade.  
 
Loflied der Verzoening i.s.m. Dudok Kwartet e.a. 
3 november – wereldpremiere. Grote Kerk, ’s-Hertogenbosch. Onderdeel van November Music. 
(±300 bezoekers) 
8 november - Pieterskerk, Utrecht (±100 bezoekers) 
23 november – Groenmarktkerk, Haarlem (±100 bezoekers) 
15 december -  Theater aan het Spui, Den Haag. (±300 bezoekers) 
De voorstellingen in ’s-Hertogenbosch en Den Haag waren uitverkocht.  
Het project Loflied der Verzoening is een voorbeeld van hoe Capella Brabant klassieke muziek in een 
hedendaagse context wil plaatsen en verbinding maakt met actuele thema's. Capella Brabant bracht 
de première van het nieuwe werk Reconciliation Magnificat van broeder Kris Oelbrandt. Een 
verzoening tussen drie wereldreligies in muziek en tekst, omgeven met een voordracht door Martin 
Hoondert over de 'interreligieuze dialoog' en een gesprek over vermenging van culturen. Dit project 
heeft landelijke media-aandacht gehad en ontving positieve recensies.  
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Pirenne 
10 november, Sint Janskathedraal ’s-Hertogenbosch, ±200 bezoekers 
Bijdrage aan het concert ter gelegenheid van her verschijnen van de biografie van componist en 
priester Maurice Pirenne.  
 
Muzikale ondersteuning Kerstnachtdienst  
24 december, Grote Kerk ’s-Hertogenbosch in samenwerking met Jamie de Goeij. (±200 bezoekers) 
 
 

 
 
 

 


