N I E U W S B RI E F
Bachcantate op 19 december as vervalt door coronaontwikkelingen.
Beste vrienden, music,koorleden en bezoekers die geregeld betrokken zijn bij
de uitvoering van een Bachcantate op een zaterdagmiddag in ’sHertogenbosch.
Opnieuw moeten we een teleurstelling verwerken. Toen de uitvoering van 31
oktober moest worden gecanceld leefden we in de stellige verwachting dat die
van december zou kunnen doorgaan. Dan zou de tweede golf toch wel voorbij
zijn? Zoals u op dinsdagavond 8 december hebt vernomen zijn de maatregelen
om het coronavirus te overwinnen onverminderd van kracht.
De voor de uitvoering van onze cantates belangrijke regel, dat in een
binnenruimte maximaal 30 personen mogen worden ontvangen, wordt niet
verruimd tot 100, waarop onze hoop was gevestigd.
Het bestuur van de Stichting Bachcantates in ‘s-Hertogenbosch heeft daarom
het besluit moeten nemen om ook de uitvoering van 19 december te laten
vervallen. We beseffen dat dit niet alleen bijzonder spijtig is voor de vrienden,
bezoekers en bestuur, maar zeker ook voor de betrokken musici, solisten en
koorleden. We hebben de muziek van Bach op zaterdag zo hard nodig! We
zullen ons nog een tijd moeten behelpen met ‘ingeblikte’ muziek. Onze
dirigent, Jeroen Felix, beveelt daarvoor de serie ‘All of Bach’ aan, die via you
tube is te beluisteren.
Onze volgende uitvoering staat gepland voor 30 januari 2021. We hopen dat die
kan doorgaan op dezelfde wijze als in september, dus twee uitvoeringen, om
14.30 u en om 17.00 uur. Echter, als de ontwikkelingen niet duidelijk
verbeteren, dan zal ook dit voornemen op losse schroeven terecht komen.
Binnen het bestuur wordt gewerkt aan een alternatieve invulling, maar daarover
kan ik verder nog niets melden. Zodra dat wel het geval is zullen we dat
doorgeven.
Intussen hoop ik dat u nog gezond bent. En hen, aan wie het virus niet voorbij
is gegaan, wens ik beterschap, uithoudingsvermogen en geduld om geleidelijk
weer op krachten te komen.
We zien ernaar uit elkaar weer zo spoedig mogelijk te ontmoeten in de Grote
Kerk voor een uur prachtige muziek op zaterdagmiddag.
Ik wens u en de uwen ondanks alles en binnen de mogelijkheden een goede
tijd, fijne Kerstdagen en een gelukkig eb gezond maar ook muzikaal 2021.

December 2020, namens het bestuur, Luc Batterink, voorzitter

De entree voor deze Bach op Zaterdag bedraagt slechts € 10,- , kinderen tot
18 jaar en studenten met een geldige collegekaart hebben gratis toegang.
Vanaf 14.00 uur en 16.30 uur staan de deuren van de Grote Kerk gastvrij voor u
open.
Kaarten zijn te koop aan de kassa in de kerk.

2021
30 januari
Schweigt stille,
plaudert nicht
(Kaffeecantate) BWV
211
20 maart

Herr Jesu Christ, wahr'
'Mensch und Gott
BWV127
15 mei
Weinen, Klagen,
Sorgen, Zagen
BWV 12
4 september
Herr Gott, dich loben
alle wir
BWV130
Ein feste Burg ist
unser Gott
BWV 80
16 oktober
Wachet auft, ruft uns
die Stimme
BWV 140
11 december
Magnificat
BWV243
30
30 januari
Ivm met Covid-19 kan
bovenstaand
programma nog
worden aangepast.

Vriend worden van onze stichting kan
u een fiscaal voordeel opleveren.
Stel u bent een regelmatige bezoeker van onze
concerten.
U betaalt dan op jaarbasis als u samen komt
€120,-- entreegeld. Komt u alleen dan is dan € 60,-.
Als u vriend wordt van onze stichting is de
vriendenbijdragen voor een gouden vriend € 150.
Daarvoor krijgt U: gratis entree voor 2 personen en
een gereserveerde plaats voor elk.
Als u zilveren vriend wordt voor € 75: gratis entree
en een gereserveerde plaats voor één persoon.
Onze stichting heeft een culturele ANBI status
hetgeen betekent dat u uw vriendenbijdrage als
een culturele gift kunt aftrekken van de
inkomstenbelasting.
De fiscus verhoogt deze bijdrage dit en de
volgende jaren bovendien met 25%.
U moet dan wel een overeenkomst sluiten met
onze stichting voor minimaal 5 jaar.
Wat is dan uw fiscale voordeel?
Bij een inkomen hoger dan € 35.375 en lager dan
€ 68.508 betaalt u 37,35% belasting (peil 2020).
Stel u wordt gouden vriend.
Uw fiscale aftrek wordt dan € 150 * 25% = €
187,50 en uw belastingvoordeel 37,35% van dit
bedrag is € 50,--.
Per saldo betaald u dus € 100,-- voor het
bezoeken van de 6 concerten terwijl U, als U geen
vriend bent, € 120 betaalt.
Uw voordeel op jaarbasis derhalve € 20,-- en
bovendien een gereserveerde plaats voor in de
kerk.
Bij een inkomen boven € 68.508 is uw
belastingvoordeel zelfs 49,50%.

U kunt zich aanmelden als vriend via:
http://www.bach-cantate.nl, button "Vriend
worden" en wij nemen contact met u op.
Daar heb je vrienden voor!

Wist u dat u Bach op Zaterdag ook kunt volgen op Facebook. U vindt daar
nieuws over de uitvoeringen, filmpjes van o.a. de solisten. Of andere
wetenwaardigheden over de componist Johann Sebastian Bach.
Bezoek deze pagina eens en link ons. Zo ontvangt u altijd het laatste nieuws.
U vindt ons onder: Bach op Zaterdag

Wilt u op de hoogte blijven van de uitvoeringen?
U kunt zich aanmelden voor de gratis digitale nieuwsbrief via:
http://www.bach-cantate.nl, button "Nieuwsbrief aanvragen".

Stichting Bach-cantate 'sHertogenbosch
Buitenpepersdreef 313
5231 HE 's-Hertogenbosch
tel: 06 25 362 185
E-mail: info@bach-cantate.nl

Deze email is gezonden naar {EMAIL}
U ontvangt deze email omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief
Meld u hier af

Stichting bach-cantates 's-Hertogenbosch

