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Getipt: ’Happy Bachdag’ in Jagthuis 
 
Rudolf Hunnik  
Wekelijks laat De Gooi- en Eemlander in de rubriek ’Getipt’ iemand aan het woord 
die enthousiast is over een cultureel evenement in de regio. Dat kan een toneelstuk 
zijn, een expositie of een concert. Deze week: Pieter Kuipers over de concertavond 
’Happy Bachdag’ in het Jagthuis in Nederhorst den Berg. 
,,Het Jagthuis is een concertpodium voor kamermuziek midden in de natuur bij 
Nederhorst den Berg. Al vijftien jaar lang worden hier concerten gegeven van 
topkwaliteit. We organiseren deze concerten niet met een winstoogmerk. Mijn 
vrouw, Clarien Zetsma, en ik zijn zelf amateurmusici en we organiseren deze 
concerten omdat we heel erg veel van muziek houden.” 
,,Johann Sebastian Bach is op 21 maart 1685 geboren en hij is een componist die 
veel musici na aan het hart ligt. Ook vandaag de dag wordt Bach nog erg 
bewonderd. ’Happy Bachdag’ is een Nederlands initiatief van 24 classics (platform 
promotie klassieke muziek, RH) dat ervoor heeft gezorgd dat Bachs verjaardag 
ieder jaar wordt gevierd met concerten door heel Nederland. Ongeacht of 21 maart 
nu in een weekend valt of op een dinsdag: wij gedenken Bach!” 
,,Dit concert wordt gegeven door semiprofessionele en professionele musici. 
Violist Arwen Bouw, een zeer bekende Amsterdamse barokspecialist, heeft de 
leiding. Veel van zijn musici maken ook deel uit van het Amsterdams Bach 
Ensemble. Die kennen elkaar en hebben ook in Frankrijk samen concerten 
gegeven.” 
,,Wij spelen van Bach zijn ’Brandenburgs Concerten’ nummer drie en zes. Bach 
heeft deze zes concerten opgedragen aan de Markgraaf van Brandenburg en de 
bezetting is per concert verschillend. Er is altijd een solo-instrument en dan is er het 
ensemble. Zo heb je een concert met altvioolsolo, vioolsolo en klavecimbel.” 
,,Het ’Zesde concert’ is bijzonder vanwege de bezetting van twee altviolen. In die 
tijd geen gebruikelijk solo-instrument en dan zijn het er in dit geval ook nog eens 
twee.” 
,,In het ’Derde concert’ speelt Arwen Bouw de solo’s. Clarien speelt cello en ik 
klavecimbel. We verwachten veel publiek voor deze ’Brandenburgs Concerten’. 
Het is aangename, prettige muziek om naar te luisteren. Het geheel duurt maximaal 
een uur. Een mooi moment om bij Bach stil te staan.” 

Concert 

’Happy Bachdag’ in het Jagthuis in Nederhorst den Berg op dinsdag 21 maart. 
Aanvang: 19.30 uur. Kaarten € 5,00. www.jagthuis.nl 
	


