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Bekende motetten van Bach en wereldpremière in Akerk 
 
Het Nederlands Bach Consort brengt een programma met drie motetten van Bach én 
twee wereldpremières. Dit unieke programma is te beluisteren op vier verschillende 
locaties in Nederland, waaronder in de Akerk op zondag 4 juli om 15.00 uur (kaarten 
beschikbaar via akerk.nl/zomerprogramma). 
 
Het Nederlands Bach Consort streeft naar een bruisende praktijk van de uitvoeringen 
van de vocale muziek van Bach. Naast het uitvoeren van werken van Bach, 
 verstrekt het NBC opdrachten aan hedendaagse componisten om Bach in het licht 
van deze tijd te laten klinken. Voor de zomerconcerten in juli staan drie motetten van 
Bach geprogrammeerd (Komm, Jesu, Komm; Jesu meine Freude; Lobet den Herrn 
alle Heiden). Daarnaast heeft de Grieks-Amerikaanse componist Viktor Kioulaphides 
speciaal voor het Nederlands Bach Consort twee intieme composities geschreven, 
gebaseerd op het Hooglied van Salomo. De première hiervan vindt plaats tijdens de 
concerten. 
 
Het Nederlands Bach Consort 
Het Nederlands Bach Consort bestaat uit topmusici uit de regio Zwolle die Bach in 
hun hart hebben gesloten. Het NBC is opgericht door Heleen Koele en Sytse 
Buwalda die in de coronaperiode kozen voor een nieuw perspectief. Zij brachten acht 
professionele zangers, die hun sporen hebben verdiend als solist en werkzaam zijn 
in toonaangevende gezelschappen, bijeen voor het uitvoeren van de werken van 
Bach. 
 
Het Nederlands Bach Consort ontving voor deze productie bijdragen van het 
NORMA-Fonds, Het Prins Bernhard Cultuurfonds en de gemeente Zwolle.  
 
Stichting Oude Groninger Kerken 
Stichting Oude Groninger Kerken draagt zorg voor 97 kerken, 9 (vrijstaande) torens, 
57 kerkhoven en 2 synagogen. Ons doel is dat dit prachtige erfgoed behouden blijft 
voor de toekomst en wij willen de belangstelling hiervoor bevorderen. Met ons 
verrassende zomerprogramma Zomer in de Akerk, waar het zomerconcert motetten 
van Bach onderdeel van is, ontvangen wij een breed publiek dat naast de 
voorstelling kan genieten van onze prachtige kerk.  
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Noot voor de redactie:  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
 

• Rebecca Compaan, medewerker Communicatie & Pr van de Stichting Oude 
Groninger Kerken via 06-822 722 66 of compaan@groningerkerken.nl. 

 

• Heleen Koele via 06 521 560 62, heleen@nederlandsbachconsort.nl 
 
Beeld: Karel Adriaansz. 
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