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Reacties van het publiek:

“Zeer genoten van deze bewogen uitvoering van de Johannes Passion. Hulde aan het koor en de solisten”. 

“Genoten van een evenwichtige Johannes Passie waarin zowel het koor als de solisten herhaaldelijk wisten te ontroeren. Kortom: een 
muzikale ervaring van hoge kwaliteit. Als ik alleen de grote klasse van de sopraan zou noemen, doe ik zowel de overige solisten als 
het koor tekort. Complimenten voor het geheel. Het was muzikaal een heerlijke avond.”

“Goede Vrijdag genoten van de Johannes Passion. Erg mooie uitvoering. Het was alsof ik toeschouwer was langs de kruisweg.”

“Opnieuw een indrukwekkende uitvoering van de Johannes passion. Het laat je stilstaan bij alle ellende in de wereld en brengt je tot 
de dingen die werkelijk belangrijk zijn in het leven. Om stil van te worden. Prachtig gezongen, gespeeld maar zeker ook gedirigeerd!”



De Johannes Passion van Johan Sebastian Bach 
wordt reeds vele jaren in de Kempen uitgevoerd 
door Het Kempisch Kamerkoor. Om de uitvoering 
mogelijk te maken is Stichting Passionele 
Projecten De Kempen opgericht.

De stichting heeft o.a. tot doel de traditie van de jaarlijkse 
uitvoering van dit magistrale werk van Bach voort te zetten.
Daarnaast wil ze via allerlei nevenactiviteiten zowel de 
basisschooljeugd, de middelbare schooljeugd en andere 
groeperingen in de samenleving, denk bv. aan ouderen, 
laten kennismaken met deze verrijkende kwaliteitsmuziek.
Op deze manier wordt ook een kwaliteitsimpuls gegeven 
aan de culturele activiteiten in de Kempen en daarbuiten.

‘De Johannes van het Zuiden’ wordt uitgevoerd met mede-
werking van internationale topsolisten en een gespecialiseerd 
barokorkest dat op originele instrumenten uit de barokperiode 
speelt, of op replica’s daarvan.
Stichting Passionele Projecten De Kempen huurt voor de 
uitvoering van de Johannes Passion Het Kempisch Kamerkoor, 
de solisten en het orkest in. Dat is de reden waarom het 
concert naast recettes uit kaartverkoop alleen is te realiseren 
met financiële ondersteuning uit giften en sponsoring.

Wij zijn net zo gepassioneerd als u en vragen uw steun om 
dit jaarlijkse concert mogelijk te maken. Hiervoor hebben 
wij diverse sponsorpakketten samengesteld. Wat hebben wij u, 
afhankelijk van uw sponsorpakket, te bieden?
•   Uw logo in het programmaboekje 
•   Uw logo op de website
•   Uw logo op promotiemateriaal
•   Vermelding van uw logo (roulerend) op beeldschermen   

voorafgaand aan en tijdens de pauze van het concert.
•   Vermelding van uw logo op bedankflyer
•   U ontvangt 1e rangs entreebewijzen
•   Gratis VIP-arrangementen
•   Diverse kortingsmogelijkheden
•   Voor u en uw gasten een onvergetelijk mooi concert en een 

goede start van een lang paasweekend.

Verder kunt u ons als bedrijf inschakelen voor het inzingen en 
inspreken van reclameteksten c.q. reclametunes.
Het Kempisch Kamerkoor kan acte de présence geven tijdens 
uw bedrijfsopeningen, jubilea en bedrijfsfeesten.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
Mieke Verhagen, 06-2248 2685, info@johannespassionbach.nl
of kijk op www.johannespassionbach.nl.

Johannes Passion De Kempen, voor bedrijven met passie

Bach in Beeld
Kunstproject middelbare scholieren thema ‘Passie’

Lezing Matthäus vs Johannes
Verschillen en overeenkomsten tussen Bach’s passies

Johannes Junior
Kindervoorstelling met verteller, dans en muziek

Bach in de Buurt
Openbare generale repetitie op Witte Donderdag

Concert Johannes Passion
Integrale uitvoering op Goede Vrijdag

Concert Johannes Passion
Integrale uitvoering met topsolisten en barokorkest


