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Alle informatie in deze brochure is 
onder voorbehoud van wijzigingen in 
programma’s en prijzen. 
Stichting Bachfestival Dordrecht heeft 
ernaar gestreefd de rechten van al 
het gebruikte beeldmateriaal in deze 
uitgave te regelen volgens wettelijke 
bepalingen. Degenen die desondanks 
menen zekere rechten te kunnen doen 
gelden, kunnen zich wenden tot de 
organisatie. 
Niets uit deze uitgave mag in enige  
vorm of op enige wijze overgenomen 
worden zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van  
Stichting Bachfestival Dordrecht. 
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En we hebben dit jaar een prachtig programma voor je 
samengesteld, al zeggen we het zelf. Met internationale 
topmusici, nationale bekendheden, lokale technologie-
partners, oude muziek, hedendaagse composities, cros-
sovers tussen disciplines en nog heel veel meer. Vanaf 
vrijdag 17 juni tot en met zaterdag 25 juni organiseren 
we meer dan 40 activiteiten door de hele stad: concer-
ten, workshops, gratis lunchpauzeconcerten, inleidingen, 
conversaties en natuurlijk het befaamde Bachcafé en 
maar liefst drie wereldpremières! 
Want de kruisbestuivingen is waar het allemaal om draait 
bij ons festival. We zijn niet voor niets hét moderne festival 
voor oude muziek. Bij ons hoor je de muziek van J.S. Bach 
samen met hedendaagse muziek, jazz en wereldmuziek. 
Bach op instrumenten die hij nooit had kunnen kennen, 
zoals marimba, accordeon of elektrisch gitaar, naast 
hedendaagse muziek op het Bachorgel. En in bijzondere 
combinaties zoals technologie, dans, circus en poëzie.

Dit jaar bouwen we een programma rondom het thema 
Fantasie. Dit refereert niet alleen aan de muzikale vorm, 
maar ook aan de fantasie die een componist nodig heeft 
en de fantasie die het publiek beleeft tijdens het beluis-
teren. Ook nemen we uitstapjes naar de alledaagse fan-
tasieën van Bach. Hoe kwam iemand op het idee om een 
cantate te schrijven over koffie of het boerenleven? Hoe 
werkt de fantasie van Bach door in hedendaagse muziek? 
En, doe eens gek en laat je fantasie de vrije loop, hoe zal 
Bach klinken op een clubavond met DJ en spoken word? 
Antwoord op deze vragen vind je in ons festival. En ook 
als je misschien niet alles kent beloven we je dat het een 
geweldige ervaring wordt. Het motto van ons festival is 
niet voor niets ‘beleef de bruisende kracht van contrast’. 
Contrasten maken het leven spannend, en dat geldt ook 
voor klassieke muziek. Stap uit je comfortzone en laat je 
verrassen! 

WE WENSEN JE EEN FANTASIEVOL FESTIVAL!

MET HARTELIJKE GROETEN,
MARIEKE HOPMAN (ARTISTIEK LEIDER) 

PAULINE KONING (ZAKELIJK LEIDER)

NA VIER JAAR WACHTEN MOGEN WE EINDELIJK WEER 

EEN ‘ECHT’ BACHFESTIVAL DORDRECHT 
ORGANISEREN!

MARIEKE HOPMAN & PAULINE KONING

Hoewel we tijdens de coronajaren toch nog twee tussenedities hebben kunnen houden, voelt het geweldig 
om Dordrecht weer negen dagen lang onder te kunnen dompelen in muziek. 
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EDWARD LLOYD

THIAGO BORDIN

MUSICA TEMPRANA
ADRIAN RODRÍGUEZ VAN DER SPOEL

Alles komt samen tijdens ons openingsconcert! Een 
unieke co-creatie van technologie, dans en muziek. In 
een totaalervaring van een uur nemen we je mee naar 
J.S. Bach in Latijns Amerika met Barokensemble Música 
Temprana. Zij krijgen op het podium gezelschap van drie 
reusachtige straatlantaarns: de Bloomlights. Deze zijn 
ontworpen door onze artist in residence van deze editie: 
design studio VOUW. Techniek en muziek worden vervol-
gens samengebracht door choreograaf en danser Thiago 
Bordin. 
De interactieve lantaarns zijn geprogrammeerd om mee 
te bewegen met de dansers en met de musici. Zo ont-
staat een spel tussen muziek, dans en techniek, waar 
alles op iedereen kan reageren. De ultieme cross-over 
tussen oude en hedendaagse muziek, moderne dans en 
scifi techniek. De lat ligt meteen hoog voor de rest van 
het festival! 

MUSICI / CAST
Thiago Bordin en Edward Lloyd  - choreografie en 
dans
Adrián Rodríguez Van der Spoel - muzikale leiding en 
gitaar
Musica Temprana:
Ana Vieira Leite - sopraan
Mónica Waisman - viool
Nick Milne - viola da gamba
Johanna Seitz - harp
Claudio Ribeiro - orgel
Adrián Rodríguez Van der Spoel - gitaar

‘Bloomlight’ van design bureau VOUW artist in 
residence Bachfestival Dordrecht 2022:
Mingus Vogel en Justus Bruns

OPENINGSCONCERT
BACHFESTIVAL DORDRECHT

WAAR BAROKMUZIEK, TECHNOLOGIE EN DANS SAMENKOMEN 
IN ÉÉN PERFORMANCE. 

VR 17 JUNI
20.30 - 21.30 / M3 ENERGIEHUIS / €37,50
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COR ARDESCH

BÖHM & BACH
STADSORGANIST COR ARDESCH

BESPEELT HET BACHORGEL
ZA 18 JUNI 
11.00 - 12.00

GROTE KERK DORDRECHT
€12

Een Bachfestival zonder organist Cor Ardesch is on-
denkbaar. Gelukkig is de stadsorganist ook dit jaar weer van 
de partij. En hij verkeert dit jaar in bijzonder goed gezelschap. 
J.S. Bach wordt aangevuld met werken van zijn leraar en in-
spirator Georg Böhm en dat levert een spectaculair ensemble 
op. Het is soms lastig om te bedenken dat ook Bach ooit een 
docent heeft gehad, maar dat Böhm een niet te onderschat-
ten invloed heeft gehad op de jonge Johann Sebastian, is niet 
te ontkennen. 

PROGRAMMA 
G. Böhm(1661-1733) -  Chaconne in G-groot
J.S. Bach - BWV 768, Partita diverse sopra il Corale 
 ‘Sei gegrüsset, Jesu gütig’ 
J.S. Bach - BWV 529, Orgelsonate nr. 5 in C-groot 
 I. Allegro
 II. Largo
 III. Allegro
G. Böhm - Vater unser im Himmelreich
J.S. Bach - BWV 542, Fantasie en fuga g-klein  

LEVEND LEIPZIG 
I.S.M. MUZIEKTHEATER 

HOLLANDS DIEP 
ZA 18 JUNI 

13.00 - 13.40 / WILHELMINAKERK DORDRECHT / €15 

Ga met Muziektheatergroep Hollands Diep mee op 
reis door het Leipzig van Johann Sebastian Bach! 
Veel van Bachs vocale muziek is religieus getint. Veel 
minder bekend is de muziek die hij schreef voor gebruik 
buiten de kerk in zijn eigen stad.
In LEVEND LEIPZIG maak je kennis met die onderbelichte 
kant van de grootmeester.
Het programma bestaat uit vijf korte scènes, waarin 
zingend gefeest, gehuldigd, getreurd, getroost, of eer 
bewezen wordt. 
Je start vanuit het Jachtslot in de heuvels, tijdens een ban-
ket na een jachtpartij. Dan struin je door de stad en sta je 
stil bij een school waar een leraar in de bloemetjes wordt 
gezet, loop je langs de universiteit waar studenten rouwen 
om een dierbare overledene, hoor je hoe in Bachs stam-
café een ziek jongetje een hart onder de riem wordt ge-
stoken, en voor je de stad weer verlaat ben je getuige van 
hoe er voor de stadspoort uitbundig feest wordt gevierd. 

TEKST EN EINDREGIE 
David Prins
MUSICI
Bobbie Blommesteijn - sopraan
Tim Braithwaite - alt 
Jasper Dijkstra - tenor 
Andrew Hopper - bas
Luba Pogayskaya - piano

GRATIS 
INLEIDING

FESTIVALHART 
09.45 UUR
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BACH 
KLINIEK 
DE HELENDE KRACHT

VAN MUZIEK
ZA 18 JUNI
13.00 - 22.00
 ZO 19 JUNI
11.00 - 17.00

VERSCHILLENDE RUIMTES IN HET ENERGIEHUIS 
€12,50

Beeld je eens in: Een behandelkamer van een 
psycholoog. Middenin staat zo’n oude sofa van rond 
1900. Je gaat liggen, maar in plaats van een sessie 
waar je veel over jezelf moet bevragen, pakt de dokter 
in kwestie een cello en zet de tweede cellosuite in… 
Veel van ons kunnen beamen dat muziek bijdraagt aan de 
kwaliteit van ons leven. Muziek kan bij zowel vreugde als 
bij verdriet een steunende factor zijn. De Bach Kliniek van 
Sounding Bodies is een intieme en bijzondere ervaring 
waarbij je als toeschouwer een één-op-één concert ont-
vangt in een besloten behandelkamer. Tijdens dit concert 
bepaal je vooraf zelf wat je uit het concert wilt halen. Een 
pianist, cellist, violist, organist of accordeonist speelt ge-
inspireerd op jouw wens een passend stuk van J.S. Bach. 
Speciaal voor jou, alleen voor jou. Zo dicht bij muziek en 
uitvoerder was je nog nooit.

ARS MUSICA
EN PARTICIPATIECONCERT

Wereldpremière 

RHAPSODY IN 
YELLOW AND BLUE

ZA 18 JUNI
15.00 - 16.00

KERKGEBOUW DE WIJNSTOK DUBBELDAM / €15

Een concert inclusief participatieproject waar wij als festival 
onze vingers bij aflikken. Oude muziek wordt feilloos gecom-
bineerd met een gloednieuw werk van componist en violist Tim 
Kliphuis. Gevestigde musici, opkomend talent en amateurmusici 
slaan de handen ineen om dit tot klinken te brengen. Tims nieuwe 
werk, ‘Rhapsody in Yellow and Blue’, zal het orkest flink laten swin-
gen, grooven maar ook laten fluisteren, in een mix van klassiek, folk 
en jazz. Ze gaan een spannende dialoog aan met zijn improviserende 
leerling, violiste Valentine Blangé: zij is de kersverse winnaar van de 
Jonge Makers Prijs van het Nederlands Vioolconcours, Oskar Back! 
Daarna zal orkest Ars Musica, in kleine bezetting,  een spannende 
combi van doorgecomponeerd Bach laten horen naast de veel moder-
nere Ralph Vaughan Williams.

MUSICI
Ars Musica Orkest en Participatie Orkest Drechtsteden
Patrick van der Linden - dirigent 
SOLISTEN
Valentine Blangé - viool (Oskar Back nieuwe makers winnares)
Johan Olof en Heleen Knoop - viool
PROGRAMMA  
Tim Kliphuis - Rhapsody in Yellow and Blue (wereldpremière)
J.S. Bach en Misha Sporck - BWV 537, Fantasie en fuga in c-klein 
 (première) 
J.S. Bach - BWV 1043, Concert voor twee violen in d-klein
R. V. Williams - The Lark Ascending
H. de Groot - Suite of Variations on an old Dutch folksong ‘In Holland 
 staat een huis’

TIM KLIPHUIS
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EEN AVOND MET

LIZA FERSCHTMAN
ZA 18 JUNI

20.00 - 21.00 / AUGUSTIJNENKERK / €20

Liza Ferschtman is een grootheid in binnen- en buitenland. 
Wij zijn dan ook heel trots dat deze prachtige violiste tijdens het 
Bachfestival 2022 haar gepassioneerd spel en podiumuitstraling 
met ons komt delen. Liza en Bach zijn met elkaar verbonden. 
In 2016 was ze al eens bij ons te gast met Ton Koopman en het 
Amsterdam Baroque Orchestra, waar ze haar première beleefde 
op een viool met darmsnaren. Vandaag speelt ze helemaal alleen. 
De werken die zij zal spelen zijn een essentieel onderdeel van het 
vioolrepertoire; menig violist heeft er zijn of haar vingers op ge-
broken. De muzikale complexiteit van de sonates en partita's van 
Bach blijven ons inspireren. We zijn benieuwd naar de interpreta-
tie van vandaag van Liza.

PROGRAMMA
J.S. Bach - BWV 1006, Vioolpartita nr. 3 in E-groot
J.S. Bach - BWV 1003, Vioolsonate nr. 2 in a-klein 
J.S. Bach - BWV 1004, Vioolpartita nr. 2 in d-klein
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OCHTEND
WANDELING 

MET POËZIE EN MUZIEK
ZO 19 JUNI
9.30 - 10.30

NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH 
(verzamelplaats Biesboschcentrum Dordrecht)

€15  incl. kopje koffie/thee

Een absolute tip van artistiek leider Ma-
rieke Hopman! Wat is er fijner om op een 
mooie zondagochtend te wandelen door 
een van de mooiste nationale parken van 
het land? Precies, ...wandelen door dat 
zelfde park met live muziek en poëzie. 
Ga op deze zondagochtend-wandeling mee 
aan de wandel met de winnaar van de Grote 
Poëzieprijs Roelof ten Napel. Samen met 
Classic Young Master winnaars Anneke 
Attema (contrabas) en Lisa Schreiber (saxo-
foon) zorgen ze voor een unieke ervaring. 
Welke muziek past bij welk gedicht? Zowel 
hedendaagse klanken als J.S. Bach passen 
naadloos bij het uitzicht en het gesproken 
woord.

MUSICI 
Anneke Attema - contrabas
Lisa Schreiber - saxofoon 
DICHTER
Roelof ten Napel

MUZIEKTHEATERVOORSTELLING

DE BOEREN-
CANTATE 

ZO 19 JUNI
13.00 - 13.45

BUITEN LOCATIE PARK MERWESTEIN / €15
(verzamelplaats wordt later bekend gemaakt, kopje koffie inbegrepen)

Wereldlijk op zondag! In de kameropera-versie van twee zangers, 
accordeon en cello, wordt de muziek van Johann Sebastian Bach gespeeld 
op o.a. erven van boerderijen en buitenverblijven. De Boerencantate is een 
cantate burlesque, een geestige mini-opera waarin de aardse genoegens 
van het boerenleven worden bezongen in 18e-eeuwse populaire deun-
tjes. Twee zangers, een accordeonist en een cellist nemen je mee naar 
het platteland van drie eeuwen terug. De cantate wordt gezonden in het 
Nederlands. 

MUSICI
Klaartje van Veldhoven - Sopraan 
Mattijs van de Woerd - Bariton
Renée Bekkers - Accordeon 
Pepijn Meeuws - Cello 

GRATIS 
INLEIDING

FESTIVALHART 
11.45 UUR
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FAMILIECONCERT 

BACH TO THE FUTURE 
LIVE 8+

ZO 19 JUNI
16.00 - 16.45 / CINEMA THE MOVIES

€12,50 / €20,- COMBIPRIJS (1 kind + 1 volwassene)

Ken je ‘Blackbird’ van de Beatles? Dan ken je Bach! En 
ken jij ‘Bum Bum Tam Tam’ van MC Fioti? Ook dan ken 
je Bach!
Tijdens deze interactieve educatieve voorstelling maak je 
kennis met het leven en de muziek van Johann Sebastian 
Bach. Via een kort verhaal over zijn leven gaan we aan de slag 
met zijn muziek zoals het toen klonk en zoals het nu kan klin-
ken. Samen gaan we op zoek naar de relatie tussen de muziek 
van Bach en de (pop)muziek die we nu luisteren. Verteller 
Govert van der Kolm laat je zien hoe hedendaagse artiesten 
de muziek van Bach soms letterlijk gebruiken om er nieuwe 
muziek mee te maken. Je komt erachter dat veel (pop)muziek 
eigenlijk zijn oorsprong vindt in de muziek van Bach. De link 
wordt in de voorstelling getoond via een groot scherm maar 
ook live gespeeld door de Bach Band.  
Ken je Bach en zijn muziek nog helemaal niet of een beetje? 
Dan is deze voorstelling zeer geschikt als een eerste kennis-
making. Ken je Bach al heel goed? Dan is deze voorstelling 
een feest der herkenning met nieuwe connecties waarvan je 
niet wist dat ze bestonden!

MUSICI
Govert van der Kolm - Verteller, Hammond Orgel, Voetbas 
en Vocals
Peter de Jong - Gitaar en Vocals
Jens Kirpestein - Drums
Susanne Rosmolen - Cello

COMPONIST DES VADERLANDS 

MARTIN FONDSE 
SCHRIJFT VOOR HET BACHORGEL

Wereldpremière op het Bachorgel

ZO 19 JUNI
20.00 - 21.00 / GROTE KERK DORDRECHT / €27,50 

Het Bachorgel, in de Grote Kerk in Dordrecht, neemt 
elke editie van het Bachfestival een prominente plek 
in. Dat is niet zo vreemd; stiekem zijn we een beetje ver-
liefd op dit instrument. Deze koningin der instrumenten 
is niet alleen maar historisch interessant, maar is van 
blijvende invloed op moderne en hedendaagse muziek. 
Daarom laten we elke editie een nieuw werk schrijven, 
speciaal voor het Bachorgel. Dit keer valt de eer aan 
Componist des Vaderlands Martin Fondse. Een muzikale 
verbinder, improvisator, componist en muzikale duizend-
poot. Hij schrijft nieuw werk vanuit het gedachtegoed van 
J.S. Bach, geeft ruimte aan improvisatie en de fantasie 
van het moment en omgeeft dit door eigen werk en ori-
gineel werk van J.S. Bach. 

‘De zielen ervaren een sterke drang tot vurige liefde en 
smaken op aarde het hemelse genot.‘
Uit Cantate BWV 1, Wie schön leuchtet der Morgernstern 
‘De morgenster, de bijnaam van Venus, planeet van de liefde. 
Na de zon en de maan is deze planeet de helderste van alle 
hemellichamen. De naam van de moeder van Jezus, Maria.
Lucifer (Latijn), de lichtbrenger. Oproep tot radicale liefde!’
Martin Fondse

MUSICI
Martin Fondse - orgels, keyboards, compositie
Anna Serierse - zang
Vera van der Bie - viool, zingende zaag
Jörg Brinkmann - cello
Claudio Puntin - klarinet, basklarinet
PROGRAMMA 
Martin Fondse - Morningstar Cantata (wereldpremière)

LIVE 
RADIO 4
OPNAME

MARTIN FONDSE
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LUNCHPAUZECONCERT

EVAN BOGERD
Winnaar van het Dordrechts Orgelconcours

op het Bachorgel

MA 20 JUNI
12.30 -13.15 / GROTE KERK DORDRECHT / GRATIS

Elke editie werken we samen met het Internationaal 
Orgelconcours in Haarlem, het meest prestigieuze 
orgelconcours ter wereld. De winnaar van het Dordrechts 
concours krijgt een plaats hiervoor én speelt op de volgende 
editie van ons festival. Evan Bogerd had in 2020 de kans moe-
ten krijgen, want hij was de gelukkige winnaar van 2018, maar 
er kwam een pandemie tussen. Nu, vier jaar later, kan hij dan 
eindelijk zijn kunsten vertonen op het Bachorgel. 
Voor liefhebbers van orgel is het een niet te versmaden pro-
gramma met J.S. Bach als jonge componist. Hij wordt hier 
omringd door de oudere Buxtehude, Piroye en Froberger. Een 
vrijwel geheel 17de-eeuws programma, met Bach als eind-
punt. En Evan zal zelf natuurlijk nog zijn improvisatiekunsten 
ten gehore brengen.

MUSICI
Evan Bogerd- Bachorgel
PROGRAMMA
C. Piroye (ca.1670 — ca.1730) - La Béatitude
J.S. Bach - BWV 537, Fantasie en fuga in-klein 
J.S. Bach - Schafe können sicher weiden uit cantate 
 BWV 208, arr. A. Isoir
Evan Bogerd - Improvisatie
D. Buxtehude - BuxWV 159, Ciacona in c-klein
J.J. Froberger (1616-1667) -  FbWV 507, Libro Quarto: 
 Capriccio VII in G-Dur,
J.S. Bach - BWV 582, Passacaglia in c-klein 

LUNCHPAUZECONCERT

ARCOA
MULTICULTUREEL TRIO

SPROOKJESACHTIGE 
KLANKWERELD

Een samenwerking met het Conservatorium van 
Amsterdam

DI 21 JUNI
12.00 - 12.30 EN 13.00 - 13.30

FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE BACKYARD / GRATIS

Jaarlijks presenteren we een samenwerking met het 
Conservatorium van Amsterdam. En dit jaar is het de 
beurt aan Chieko Donker Duyvis (zang en cello), Joshua 
Lutz (piano) en César Puente (contrabas). Zij schotelen je 
een divers, verrassend en intercultureel programma voor 
waarbij improvisatie op thema’s van Bach de leidraad 
vormt. Hun trio ARCOA neemt je tijdens onze lunchpauze-
concerten mee in een sprookjesachtige klankwereld met 
muziek uit alle windstreken. Klassiek, jazz en wereld-
muziek worden vanmiddag op een eigenzinnige manier 
met elkaar verweven. 
Het Bachfestival geeft graag het podium aan jong talent. 
Soms zitten ze midden in een internationale carrière, 
soms staan ze aan het begin van een prachtige muzikale 
toekomst. Deze editie gingen we voor de lunchpauze-
concerten op zoek naar musici met een brede muzikale 
interesse vanuit verschillende culturele achtergronden. 
Wij geven hen de ruimte om zich te presenteren. 

MUSICI
Chieko Donker Duyvis - zang en cello
Joshua Lutz - piano
César Puente - contrabas
PROGRAMMA
verrassing :) 

GRATIS 
ZIEKENHUISCONCERT 

MA 20 JUNI / DI 21 JUNI
11–11.30 / 12–12.30

HIELKO UBELS
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LUNCHPAUZECONCERT
BACH, TELEMANN 

EN YSAYE, 
VIRTUOSITEIT VOILÀ! 

Een samenwerking met 
Codarts Rotterdam - 

Hogeschool voor de Kunsten

WO 22 JUNI
12.00 - 12.30 EN 13.00 - 13.30

FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE 
BACKYARD / GRATIS 

Op 22 juni is het lunchpauzeconcert een 
samenwerking met Codarts Rotterdam.
Violist Alejandro Trigo Asensio maakt het 
zichzelf niet makkelijk met het programma 
wat hij heeft gekozen. Bach, Telemann en 
Ysaye passeren de revue met een zwaarte-
punt voor Bachs partita’s en sonates. Het 
Bachfestival geeft graag het podium aan 
jong talent. Soms zitten ze midden in een in-
ternationale carrière, soms staan ze aan het 
begin van een prachtige muzikale toekomst. 
Wij geven hen de ruimte om zich te presen-
teren. 

MUSICI
Alejandro Trigo Asensio - Viool 
PROGRAMMA
J.S. Bach - Adagio uit BWV 1001, 
 vioolsonate nr. 1 in g-klein
G.P. Telemann -  soave & Un poco vivace uit 
 TWV 40:24, Fantasie nr.11 in F-groot
J.S. Bach - Tempo di Borea uit BWV 1002, 
 eerste vioolpartita in b-klein
J.S. Bach - Andante uit BWV 1003, 
 vioolsonate nr. 2 in a-klein
J.S. Bach - Corrente en Sarabande uit 
 BWV 1004, vioolpartita nr. 2 in d-klein
J.S. Bach - Largo uit BWV 1005, vioolsonate 
 nr. 3 in C-groot
E. Ysaye - "Obsession" uit vioolsonate, 
 Op. 27, Nr. 2 "Jacques Thibaud"

MALLET COLLECTIVE
BACH OP VIJF MARIMBA’S!

WO 22 JUNI
20.00 - 21.00 / KUNSTKERK / €20

‘Als Bach de marimba had gekend had hij er zeker voor geschreven.’ Dit 
schreven we twee jaar geleden voor ons onlinefestival in 2020. Nu kun je het 
Mallet Collective live beleven! Online ging toen een gedeelte van Anne-Maartje 
Lemereis haar nieuwe werk ‘Lumen’ in première. Twee jaar later is het helemaal 
af en laten ze het totale werk horen.  En speciaal voor het Bachfestival doen ze er 
nog een schepje bovenop. 
Want het collectief gaat ook dit jaar weer de uitdaging aan en benadert J.S. Bach’s 
klavecimbelwerken met nieuwe speeltechnieken op marimba. Naast ‘Lumen’ van 
Anne-Maartje Lemereis, brengen ze een gloednieuw werk van Greg Saunier ten 
gehore. Bekijk vooral nog een keer de prachtige opname uit 2020 en dan zien we 
je graag bij Mallet Collective. 

MUSICI
Jacques Hostettler
(Tchiki duo) - marimba
Arjan Jongsma - marimba
Agostinho Sequeira - 
marimba
Nicolas Suter (Tchiki duo) 
- marimba
Georgi Tsenov - marimba
Ramon Lormans - 
marimba en leiding.

PROGRAMMA
J.S. Bach - selectie uit Goldberg Variaties (duo)
Anne-Maartje Lemereis - Lumen 

(geschreven voor Mallet Collective en 
 Bachfestival 2020) (kwintet)
J.S. Bach - selectie uit Goldberg Variaties (duo)
J.S. Bach - Dubbelconcert voor twee   
 klavecimbels (bew. Ramon Lormans, 
 sextet)
J.S. Bach - selectie uit Goldberg Variaties (duo)
G. Saunier - Dubbelconcert voor twee 
 klavecimbels RE-COMPOSED 
 (2022 - Wereldpremière, sextet)

ALEJANDRO TRIGO
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MASTERCLASS ORGEL
DOOR 

OLIVIER 
LATRY

DO 23 JUNI
10.00 - 13.30 / GROTE KERK / €5 voor 

luisteraars

Olivier Latry komt naar het Bachfestival 
Dordrecht, en dat is iets bijzonders! Het 
is immers niet elke dag dat je een van de be-
langrijkste organisten ter wereld live aan het 
werk kunt zien. Daarom vroegen we Olivier 
meteen om een masterclass voor organisten 
te geven tijdens het festival. Je snapt: dat is 
al maanden volgeboekt, maar je kunt er als 
toehoorder nog bij zijn in de Grote Kerk op 
23 juni. 

LUNCHPAUZECONCERT

AGOSTINHO 
BENEDITO 

DE ALMEIDA SEQUEIRA
SPETTEREND BACH SLAGWERK
MET EEN HEDENDAAGSE TOUCH! 

Een samenwerking met het TROMP Percussion Eindhoven

DO 23 JUNI
12.00 - 12.30 / 13.00 - 13.30

FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE BACKYARD / GRATIS

Op donderdag speelt in ons festivalhart de winnaar van de TROMP 
Percussion Competition 2020! Agostinho Benedito de Almeida 
Sequeira brengt een programma vol met muzikale connecties en 
samenhang waar je het niet zou verwachten. Bach staat hier naast The 
Beatles! Agostinho laat ons horen hoe muziek inspireert en hoe zelfs de 
grootste componisten hun bronnen hebben in hun voorgangers. 
Het Bachfestival geeft graag het podium aan jong talent. Soms zitten ze 
midden in een internationale carrière, soms staan ze aan het begin van 
een prachtige muzikale toekomst. Wij geven hen de ruimte om zich te 
presenteren. 

PROGRAMMA
N. Woud - Partita - Calm. Intro
J.S.Bach - Sonata for violin in g minor BWV 1001 - Adagio 
J.S.Bach - sonata for violin in A minor BWV 1003 - Andante
J.S.Bach - Suite for lute in e minor BWV 996 -
 Allemande
 Sarabande 
 Bouree 
P. Nørgård - Blackbird ( Paul McCartney) - Adaptation - 
 Agostinho Sequeira 
T. Takemitsu - arrangement of Beatles songs for Guitar:    
 Here there and everywhere 



13

BRIDGE
EEN GECOMPONEERD CONCERT

DO 23 JUNI
18.15 - 19.15 / GROTE KERK / €25

De muzikale avonturier en blokfluitist Erik Bosgraaf bewandelt samen 
met vocaal ensemble Amarcord nieuwe paden tussen instrument en stem.
In dit Gesamtwerk met composites uiteenlopend van J.S. Bach, Josquin des Prez 
en Lodovico Agostini maakt hedendaags componist Bernd Franke uit Leipzig de 
muzikale bruggen om alle eeuwen met elkaar te verbinden. Je wordt uitgenodigd 
mee te reizen tussen oude en nieuwe muziek, tussen vocaal en instrumentaal, en 
tussen ruimte en publiek. Geïnspireerd door zijn reizen naar Azië voert Franke’s 
muzikale reis de luisteraar scenisch door de ruimte en wordt het publiek omgeven 
door klank, meegevoerd op bruggen tussen de verschillende werken. De puurheid 
van de menselijke stem gaat een verrukkelijke combinatie aan met de klank van 
de blokfluit.

"Ik zie enorm uit naar dit concert 
met het Leipziger vocaal ensemble 
Amarcord! We hebben een 
schitterend programma ontworpen 
speciaal voor het Bachfestival 
Dordrecht en zullen er daarna 
mee op tournee gaan in Duitsland. 
Amarcord is een bijzondere groep 
mannenstemmen die heel goed 
mengt met het pure geluid van 
de blokfluit. Als een rode draad 
door dit programma loopt de 
bijzondere muziek van de Leipziger 
componist Bernd Franke die 
ook bij het concert aanwezig zal 
zijn. Bijzonder aan zijn muziek 
is de invloed van wereldmuziek 
die hij door zijn vele reizen heeft 
opgedaan."
Erik Bosgraaf

MUSICI
Erik Bosgraaf - blokfluit
Amarcord:
Wolfram Lattke - tenor
Robert Pohlers - tenor
Frank Ozimek - bariton
Daniel Knauft - bas
Holger Krause - bas
Bernd Franke - componist 
PROGRAMMA
Met werk van 
Bernd Franke
J.S. Bach
Lodovico Agostini
Josquin des Prez

ERIK BOSGRAAF

AMARCORD
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THE NORWEGIAN 
SOLOISTS’ CHOIR

BACH MOTETTEN
ABSOLUTE INTERNATIONALE VOCALE TOP

DO 23 JUNI
20.30 - 21.40 / AUGUSTIJNENKERK / €35

We zijn ontzettend trots dat we The Norwegian Soloists’ Choir 
naar Dordrecht kunnen brengen. Deze internationale toppers voe-
len zich als een vis in het water bij de uitvoering van zowel muziek van 
J.S. Bach als in hedendaags werk. En ook hun fantastische interpre-
taties van Noorse volksmuziek zijn om te smullen. We horen het koor 
twee keer, in totaal verschillende programma’s. Vanavond staan de 
Bachmotetten centraal waar zij voor hun cd opname de French prize 
"Diapason d'or de l'année". 
En dit was de derde keer dat ze deze prestigieuze prijs  in ontvangst 
mochten nemen. Wij kunnen niet wachten!

‘The Bach motets is an inexhaustible  source of art that always speaks 
to me, again and again.’  
Grete Pedersen, dirigent The Norwegian Soloists' Choir

MUSICI
Grete Pedersen, dirigent 
Lucia Krommer, viola da Gamba
Einar Schøyen, violone
Knut Johannessen, orgel
PROGRAMMA o.a.
J.S. Bach - BWV 118, O Jesu Christ meins 
 Lebens Licht 
J.S. Bach - BWV 229, Komm, Jesu komm 
J.S. Bach - BWV 226, Der Geist hilft unser 
 Schwachtheit auf BWV 226
Francis Poulenc - Figure Humaine
J.S. Bach - BWV 225, Singet dem Herrn ein 
 neues Lied 

LIVE 
RADIO 4
OPNAME
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CONVERSATIES MET 

CO DE KLOET
DO 23 JUNI / VR 24 JUNI

17.00 – 17.45
FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE 

BACKYARD / GRATIS

Naast artistiek leider Marieke Hopman, 
is Co de Kloet waarschijnlijk degene die 
het meest weet van ons programma dit 
jaar. Hij werkte voor ons mee aan de mini 
documentaires, is musicus, journalist, speelt 
zelf jazz en klassiek en zit vol met goede 
verhalen. Tijdens deze conversaties gaat hij 
in gesprek met een keur aan gasten. Neem 
dus lekker plaats in ons festivalhart, bestel 
een glaasje van het een of ander, en laat je 
verrassen door een serie live interviews.

GASTEN DONDERDAG 23 JUNI
Olivier Latry
Jacques van der Aart
Jaap Jan Steensma
THEMA
Orgels door de eeuwen heen, een korte 
impressie

GASTEN VRIJDAG 24 JUNI
Mingus Vogel
Carlo de Wijs
Jorrit Tamminga
THEMA
Technologie en muziek

LUNCHPAUZECONCERT

NOËLLE DROST
Samenwerking met Classic Young Masters

VR 24 JUNI
12.00 - 12.30 EN 13.00 - 13.30

FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE BACKYARD / GRATIS

Het Bachfestival geeft graag het podium aan jong talent. Soms zit-
ten ze midden in een internationale carrière, soms staan ze aan het begin 
van een prachtige muzikale toekomst. Wij geven hen de ruimte om zich te 
presenteren. Vandaag de winnaar van de Bachfestival Dordrecht Bacha-
ward van de Classic Young Masters Noëlle Drost. Je had haar al kunnen 
zien op de Happy Bachdag afgelopen 21 maart waar ze een indrukwekken-
de performance gaf. Gemist? Dan is dit je kans. 

MUSICI
Noëlle Drost - sopraan
Iris Kengen - viool
Ramón Pérez-Sindín - 
klavecimbel

PROGRAMMA
 J.S. Bach - uit BWV 147, Herz und  
 Mund und Tat und Leben: 
 ‘bereite dich Jesu’ 
J.S. Bach - uit BWV 57, Selig ist 
 der Mann, Concerto in dialogo: 
 ‘Ich ende behende’ 
G.F. Händel - uit Neun deutschen 
 Arien: ‘Meine Seele hört im 
 sehen’ 
G.F. Händel - HWV 113, Figlio 
 d’alte speranze
J.S. Bach - uit BWV 127, Herr Jesu 
 Christ, wahr' Mensch und 
 Gott: ‘Die Seele ruht in Jesu 
 Händen’
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MASTERCLASS KOREN
DOOR 

NORWEGIAN 
SOLOISTS’ 

CHOIR
VR 24 JUNI

19.00 - 22.00 / AUGUSTIJNENKERK
€5 voor luisteraars 

Als een internationaal topkoor zoals het 
Norwegian Soloists’ Choir naar Nederland 
komt voor het Bachfestival, dan is dat niet 
alleen heel fijn voor het publiek, ook collega’s 
uit het vak kunnen tijdens het Bachfestival 
hun hart ophalen, want het Noorse koor geeft 
een korenmasterclass. 
Net als de orgelmasterclass van Olivier 
Latry, is dit al heel lang volgeboekt, maar 
je kunt nog wel komen luisteren. 

OLIVIER LATRY
NOTRE DAME ORGANIST
OP HET BACHORGEL

Absolute internationale top op het Bachorgel in Dordrecht! 
Tevens opening van de Orgelserie van de Grote Kerk

VR 24 JUNI
20.00 - 21.00
GROTE KERK

€25

Olivier stond al heel lang op het verlanglijstje van het Bachfestival 
Dordrecht. In 2020 zou hij eindelijk komen spelen maar ook toen moes-
ten we nog wachten. Nu is het dan eindelijk zover! Deze grote topper, de 
organist van de Notre Dame, komt naar Dordrecht en zal spelen op ‘ons’ 
prachtige Bachorgel. Hij zet het thema Fantasie centraal in zijn program-
ma en verwent ons ook nog met de beroemde Passacaglia! Een concert 
om niet te missen.

PROGRAMMA
J.S. Bach - BWV 537, Fantasie en fuga in c klein   
T. Escaich (1965) - Evocation I
J.S. Bach / Jean-Pierre Leguay (1939) - Chorals de l’Orgelbüchlein / 
 Préludes: 
 BWV 610, Jesu, meine Freude  Prélude IX
 BWV 622, O Mensch, bewein’ dein’ Sünde Groß 
 Prélude IV
 BWV 637, Durch Adam’s Fall ist ganz verderbt  
 Prélude VII
 BWV 636, Vater unser im Himmelreich  
J.S. Bach - BWV 572, Fantasie in G-groot ‘Pièce d'Orgue’ 
B. Matter - Fantasie over ‘Von Gott will ich nicht lassen’   
J.S. Bach - BWV 582, Passacaglia in c-klein   

GRATIS 
INLEIDING

FESTIVALHART 
19.00 UUR
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BINGE COLLECTIVE
LOCKDOWN SESSIONS LIVE

Een zoektocht naar houvast in een surrealistische werkelijkheid

VR 24 JUNI
20.00 - 21.00 / CINEMA THE MOVIES / €20

Tijdens de corona lockdown van 2020 zetten vijf klassiek ge-
schoolde musici lethargie om in creativiteit en maken de tragi-
komische muziekfilm BINGE Collective: Lockdown Sessions. In 
deze film presenteert BINGE Collective -in samenwerking met film-
regisseur Ruut van der Beele- klassieke (film)muziek in heldere 
beeldtaal, om zo de schoonheid, kracht en toegankelijkheid van 
klassieke muziek te onderstrepen. Van aria tot soundtrack, met een 
eigenzinnig en hedendaags randje.
In de hybride voorstelling Lockdown Sessions Live, komen film, mu-
ziek en theater samen: de film BINGE Collective: Lockdown Sessions
wordt theatraal omlijst met muzikale favorieten van de vijf musici 
van BINGE Collective. Zo geven zij een uniek inkijkje in hun belevings-
wereld en creatieve maakproces. Ook presenteert BINGE Collective 
speciaal voor het Bachfestival nieuw filmmateriaal bij een motet 
van Bach, een BINGE primeur! De eindregie van de voorstelling is in 
handen van Linda Zijl.
Wat doe je als de wereld stil lijkt te staan, de tijd gewoon doortikt en er 
een onzichtbare vijand op de loer ligt? Vijf musici proberen hun draai te 
vinden in het nieuwe normaal. Wie houdt zich staande? Wie draait door? 
En wie geeft op?
Een tragikomische vertelling over wanhoop, strijd en overlevings-
drang. Over troost, saamhorigheid en de noodzaak van creativiteit.

MUSICI
Mijke Sekhuis - sopraan 
Janneke Schaareman - mezzosopraan
Valentina Tóth - actrice en pianist 
Erik Slik - tenor
Tiemo Wang - bariton en violist
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MUZIKALE TOUR 
DORDRECHTS MUSEUM

ZA 25 JUNI 
11.00 | 12.00 | 13.00 UUR / €15

Het Dordrechts Museum is toch wel één van onze favoriete locaties. Ieder jaar 
presenteren we een programma waar we muziek en schilderkunst combineren. De 
vaste collectie van het museum is, zeker als je een beetje van 19de eeuwse mees-
ters houdt, een om niet te missen. Voeg daar een live muziekervaring aan toe, en je 
hebt gegarandeerd een geweldige dag.

In dit rondloopconcert wandel je door het museum en doe je drie verschillende plaatsen 
aan. Daniel van der Hoeven bespeelt de prachtige oude vleugel in de Schoumanzaal. 
Contrabassist James Oesi en gitarist Natan Slodre spelen (o.a.) J.S. Bach in verschillende 
zalen van het museum.

Voor het museum dien je zelf een apart kaartje te kopen. Dit kan ter plaatse bij 
de kassa of via www.dordrechtsmuseum.nl. Met een museumkaart heb je gratis 
toegang.

JAMES OESI

DANIEL VAN DER HOEVEN
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JOHANNETTE ZOMER, 
MIKE BODDÉ EN FRIENDS  

VAN BAROK TOT BROADWAY
ZA 25 JUNI

15.00 - 16.15 / WILHELMINAKERK DORDRECHT / €22,50 

Laat je op deze laatste zaterdag van ons festival 
meevoeren door Johannette Zomer, Mike Boddé en 
friends door bijna 1000 jaar muziekgeschiedenis.
We starten met Hildegard von Bingen en eindigen met 
Joni Mitchell, Gershwin en natuurlijk Bach. Johannette en 
Mike weten als geen ander hoe je deze reis moet begelei-
den. Ze zijn allebei, op compleet eigen wijze, al decennia 
niet meer weg te denken van de Nederlandse podia en 
hebben beiden een indrukwekkend genre overstijgend 
oeuvre op hun naam staan. Stap in, en geniet van zowel 
de reis als de reisleiding tijdens deze tocht van Barok naar 
Broadway! 

MUSICI
Johannette Zomer - sopraan 
Mike Boddé - piano en zang 
Marcel Booij - contrabas en accordeon  
Angelo van den Burg - percussie 

PROGRAMMA  
Hildegard von Bingen (1098-1179) - Antifoon ‘O quam 
mirabilis est’
Giulio Caccini (1551-1618) - Amarilli mia bella (uit 
‘Nuove Musiche’)
J.S. Bach (1685-1750) - Bist du bei mir
J.S. Bach/Ch. Gounod - Ave Maria
Leo Delibes (1836-1891) - ‘Bloemenduet’ uit ‘Lakmé’ 
Reynaldo Hahn (1874-1947) -  A Chloris 
Jacques Brel (1929-1978) - Amsterdam (1964)
Ramses Shaffy & Liesbeth List - Pastorale (1962) 
The Skye Boat Song - original  
Henry Purcell (1659-1695) - Music for a while  
The death of Queen Jane - original  Sunrise Prayer - 
Native American  
Nina Simone (1933-2003) - Feeling good  
Joni Mitchell (1943) - Both sides now
Mike Boddé (1968) - New York in you (2020) 
George Gershwin (1898-1937) - Summertime  
J.S.  Bach - Schlummert ein (1725) 

JOHANNETTE ZOMER MIKE BODDÉ
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NORWEGIAN SOLOISTS’ 
CHOIR  

EXCHANGES OF LIGHT
ZA 25 JUNI

20.00 - 21.10 / AUGUSTIJNENKERK/ €35

Helemaal vanuit Oslo komt het Norwegian Soloists’ Choir, verreweg onze 
noordelijkste gasten van het festival. Sinds 1950 maakt het Noorse ensem-
ble furore met schitterende uitvoeringen van verrassend repertoire. Altijd anders, 
altijd bijzonder en altijd top of the notch. In 2018 werd hun cd met Bachmotetten 
bekroond met de prestigieuze ‘Diapason d'or de l'année’ in Frankrijk. 
Een theatraal concert waarin poëzie en nieuw geschreven teksten hand in hand 
gaan met de prachtige koormuziek uit Scandinavië. Het motet Jesu meine Freude 
BWV 227 staat centraal in dit programma. Daaromheen vouwen we volksmuziek 
uit Noorwegen en Scandinavisch nieuw werk. 
Eén acteur, één stem tegenover een groots koor. Je wordt meegenomen in het 
verhaal van de fantasieën van J.S. Bach. Over het leven, over de onmogelijkheden, 
maar ook over de liefde en alledaagse overdenkingen. Gewoon zoals jij en ik. Kom 
dichter bij de componist J.S. Bach en luister naar Exchanges of Light.  

PROGRAMMA  
Eriksson/Tranströmer - Romanesque 
arches
J.S. Bach - BWV 227, ‘Jesu, meine 
Freude’ 1-3
Volksmuziek uit Noorwegen
J.S. Bach - BWV 227, ‘Jesu, meine 
Freude’ 4-7
Maja Linderoth/Ekelöf - ‘Sonatform 
denaturerad prosa’  
Frank Martin/ Shakespeare: From 
Songs of Ariel 1,2,3 en 5 
The Tempest  
J.S. Bach - BWV 227, ‘Jesu, meine 
Freude’ 8-11
Saariaho - ‘Nuits’ 
Bach/Nystedt - ‘Komm susser Tod’

IAN BOK

NADJA HÜPSCHER

NORWEGIAN SOLOISTS' CHOIR
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DANCE MEETS BAROQUE MET

LUCIEN FOORT 
EN ELTEN KIENE
Bach out of Bounds in samenwerking met Upbeat Academy

ZA 25 JUNI
21.00 TOT 02.00 / BIBELOT: POWERSTAGE / €15

Top DJ Lucien Foort en booming spokenword artiest Elten Kiene zetten een daverende 
show neer op de Powerstage in Bibelot. Dordrecht gaat los op nieuwe composities van Lucien 
gebaseerd op Bach. Dat Bach wordt gebruikt als inspiratiebron voor de muziek van nu is niet nieuw. 
O.a. de Beatles, Lady Gaga en Justin Timberlake deden het al eens. 
Ook begon Bach al eeuwen terug met spoken word, toen in de vorm van recitatieven zoals bekend 
van de Matthäus Passion. Elten heeft dit principe als geen ander omgezet naar de tijd van nu en de 
toekomst. Lucien en Elten voegen woord en muziek samen tot een totaal nieuwe ervaring. 
Ook geven we het podium aan jong producers talent. De winnaar van de Battle of the Ubeats 2022 
mag ook een show bij ons weggeven.     

LUCIEN FOORT

ELTEN KIENE
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BACHCAFÉ’S 
IN HET

FESTIVALHART
ZA 18 JUNI / ZO 19 JUNI / DO 23 JUNI / VR 24 JUNI

21.30 – 22.30
FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE BACKYARD

Op 18 en 19 juni en op 23 en 24 juni sluiten we de festivaldagen af met onze 
befaamde Bachcafé’s. Gewoon gezellig napraten met een glas van het een of 
ander in ons nieuwe festivalhart Bluebirds in the Backyard. Je bent hier van harte 
welkom voor een bierproeverij, beats van DJ Bacterie of gewoon een gezellig 
praatje met artiesten, organisatie en mede-festivalgangers.

DJ BACTERIE

FESTIVALHART BLUEBIRDS IN THE BACKYARD
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FONDSEN

OVERHEDEN

Bachfestival Dordrecht 2024
21 t/m 29 juni 2024 

Ticketinformatie
Alle tickets zijn te koop via 
www.bachfestivaldordrecht.nl. 
Hier kun je bestellen en 
direct betalen met Ideal, 
automatische incasso, of je 
kunt het zelf overmaken. Ook 
zijn er dagkaarten te koop 
voor 18, 19 en 25 juni met een 
aantrekkelijke korting. 

Toegankelijkheid
Veel van onze locaties zijn 
toegankelijk met een rolstoel. 
Omdat we veel met externe 
partijen werken voor het festival, 
veranderd hier soms wat. Wil je 
zeker zijn dat je met een rolstoel 
naar binnen kunt? Neem van 
contact met ons op via 
info@bachfestivaldordrecht.nl 

SPONSOREN
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DE BRUISENDE KRACHT VAN CONTRAST


