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van een actieve beleving van Bachs meesterwerken in Den Haag 
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Residentie Bach Ensembles
Het Residentie Bachkoor, dat in 2022 haar 150-jarig bestaan hoopt te vie-
ren, en het Residentie Kamerkoor, dat in 2017 haar 40-jarig bestaan vierde, 
bestaan uit amateurzangers die op hoog niveau musiceren. Zij verzorgen 
een groot aantal optredens per jaar. In hun repertoire neemt de muziek 
van Johann Sebastian Bach een belangrijke plaats in: de koren voeren 
maandelijks één van zijn cantates uit in de Haagse Kloosterkerk en elk jaar 
staat de Matthäus-Passion of Johannes-Passion op het programma. Ook 
de kerstconcerten hebben zich ontwikkeld tot een traditie. Het Residentie 
Bachkoor werkt regelmatig samen met het Residentie Orkest. Beide koren 
zingen natuurlijk ook werken van andere componisten uit zeer uiteen- 
lopende stijlperiodes, zoals Mozart, Brahms, Verdi, Poulenc of Fauré.  
Het Residentie Kamerkoor zingt daarnaast ook graag a capella-werken  
van – onder anderen – Martin, Manneke en Elgar.

Jaarlijks verzorgen leden van het Residentie Bachkoor en het Residentie 
Kamerkoor de muzikale omlijsting van de herdenking bij het Indisch 
Monument op 15 augustus. Ook hebben beide koren verschillende keren 
gezongen bij plechtigheden van de Koninklijke Familie. 

Bij de optredens worden de koren meestal begeleid door het Residentie 
Bachorkest, dat bestaat uit professionele musici. Koren en orkest staan 
sinds 1995 onder artistieke leiding van dirigent Jos Vermunt. 

Het Residentie Bachkoor, Residentie Kamerkoor, Residentie Bachorkest 
en de Stichting Cantatediensten Kloosterkerk werken sinds 1999 samen 
als maatschap onder de naam Residentie Bach Ensembles. Om de conti-
nuïteit te verzekeren zijn steeds nieuwe donaties nodig. Daarop richt zicht 
het initiatief van De Strijkstok, een informeel steungenootschap voor de 
beide koren en het orkest. 

De Strijkstok – Investeren in cultuur
De koren en het orkest van de Residentie Bach Ensembles onderscheiden 
zich op meerdere punten van andere amateurkoren in de regio. Er is de 
zekerheid dat de uitvoeringen van hoge kwaliteit zijn en dat de program-
mering staat als een huis. Daarnaast is een trouwe achterban ontstaan 
van liefhebbers van klassieke koormuziek. Zowel onze koorleden als onze 
achterban zijn werkzaam in relevante functies bij overheid en bedrijfsle-
ven, geïnteresseerd in de volle breedte van kunst- en cultuuruitingen en 
gemakkelijke netwerkers. Niemand loopt verloren, iedereen voelt zich er 
snel thuis.



De meerwaarde van de Residentie Bach Ensembles ligt onder andere in 
het feit dat zowel gratis toegankelijke uitvoeringen van Bachs geweldige 
cantates plaatsvinden als aantrekkelijke concerten op mooie Haagse 
locaties als Grote Kerk, Nieuwe Kerk, Kloosterkerk en Zuiderstrand- 
theater. Iedereen kan op deze manier kennismaken met de muziek van 
Bach, zijn tijdgenoten en navolgers. Waar mogelijk organiseren de  
Residentie Bach Ensembles ook educatieprojecten voor leerlingen van  
het basis- en voortgezet onderwijs. 

De Strijkstok – Een belangrijke nieuwe schakel 
De Residentie Bach Ensembles zijn op zoek naar partners die zich aange-
trokken voelen tot een hoogwaardige muziekcultuur in Den Haag en die 
zich herkennen in de waarden die de koren en het orkest vertegenwoordi-
gen. Partners die via het informeel genootschap De Strijkstok zowel met 
de Residentie Bach Ensembles als met elkaar contact onderhouden.
Partners die de rbe jaarlijks met een financiële bijdrage ondersteunen en 
daarmee de artistieke kwaliteit en het gevarieerde culturele aanbod van  
de koren en het orkest mede mogelijk maken. Met een bijdrage vanaf 
tenminste € 3.000,– per jaar steunt u de actieve beleving én muziek- 
beoefening van de Bach-muziekcultuur in Den Haag.

De Strijkstok biedt de partners een aantal exclusieve voordelen. 
Mede afhankelijk van de hoogte van de bijdrage bieden wij bijvoorbeeld

 • een ontvangst voorafgaand aan de grote concerten op een  
aantrekkelijke locatie; 

 • muzikale omlijsting van uw (bedrijfs)evenement; 
 • een ontmoeting met onze dirigent, solisten of andere musici; 
 • een lezing of ontmoeting met een kenner uit de muziekwereld;
 • een vast aantal toegangskaarten voor onze concerten op uitstekende 

plaatsen; 
 • vermelding op onze website, het drukwerk en de mogelijkheid tijdens 

concerten uw bedrijf te presenteren aan onze gasten.

Maar misschien is binnen uw organisatie expertise beschikbaar die wij als 
kleine organisatie (node) missen: bestuurlijke ondersteuning, financieel 
advies, publiekswerving of iets anders waar uw bedrijf goed in is! 

Graag leggen wij in een overeenkomst uw bijdrage aan De Strijkstok  
vast en maken wij afspraken over de facturering. 
De koren en het orkest beschikken over de culturele anbi-status  
(Algemeen Nut Beogende Instelling) zodat giften in beginsel  
aftrekbaar zijn. 



De Strijkstok – Contact
De ontwikkeling van De Strijkstok is in handen van een door het  
bestuur ingestelde commissie, waarin onder andere  
Steven van Hoogstraten [steven@vanhoog.com, 06 - 46 01 53 47] en 
Dion Kotteman [dion@dionkotteman.com, 06 - 21 41 16 79] zitting hebben.  
U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de zakelijk leider van de 
Residentie Bach Ensembles, Ellen van der Sar.
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www.bachensembles.nl
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