
 

 

 

CROWDFUNDING PERSONARE 

Bestuur 

Het bestuur van Personare is breed 

samengesteld uit drie gemotiveerde en 

muzikaal bevlogen leden. Zij zetten zich 

vrijwillig en met volle energie in om 

samen met artistiek leider Ad van Unen 

de projecten van Stichting Personare tot 

een succes te maken. 

 

Voorzitter – Maria Kuijpers-van Leeuwen 

Secretaris  – Wendy Davids-Molenaar 

Penningmeester – Luuk de Jong 

Artistiek Leider – Ad van Unen 
 

Beste muziekliefhebbers, familie, vrienden, kennissen, 

 

Na twee succesvolle concerten in de Bourgogne in 

2015 wil Stichting Personare tijdens het weekend van 

Hemelvaart 2017 wederom twee maal de Johannes 

Passion van J.S. Bach in Frankrijk gaan uitvoeren, nu 

in de kathedraal van Poitiers en in de basiliek van 

Candes-St.-Martin. Het begeleidingsorkest is 

samengesteld door Jurriaan Klapwijk, waarin voor 

een aanzienlijk deel jonge professionele musici zitten 

die het een mooie uitdaging vinden om aan dit project 

deel te kunnen nemen. Daarnaast zijn er 6 

professionele solisten (sopraan Wendy Roobol, 

countertenor Lester Lardenoye, tenor/evangelist Joost 

van Velzen, tenor Jasper Dijkstra, bas/christus David 

Visser en bas Noël Casteleyn) en een 40-koppig koor 

enthousiast om mee te gaan. Het geheel staat onder de 

bezielende leiding van Ad van Unen.  

 

Subsidies worden nauwelijks verstrekt en we zijn 

daarom voor een belangrijk deel aangewezen op de 

giften van liefhebbers van de kunst: mensen die de 

muziek, ons gezelschap, en onze wijze van muziek 

maken een warm hart toedragen. Iedere gift “om niet” 

is van harte welkom, maar we kunnen u met veel 

plezier als tegenprestatie aanbieden om een avond 

lang te komen luisteren naar de hemelse muziek van 

Bach. 

 

Website: www.personare.org 

Breda, 13 februari 2017

Voor iedere donatie van minimaal € 25,00 krijgt u een vrijkaart bij onze openbare generale 

repetitie van de Johannes Passion op 19 mei 2017 in Delft. Daarnaast kunnen wij, als u dat op 

prijs stelt, uw naam vermelden in ons programmaboekje en op onze  website als “Vriend” 

van Personare.  

 

 

 

 

Beschermheer: A. Roobol 



 

 

Voor iedere donatie van minimaal € 100,00 krijgt u een vrijkaart bij onze openbare generale 

repetitie van de Johannes Passion op 19 mei 2017 in Delft of (zo u in de gelegenheid bent om 

naar Frankrijk te komen) een vrijkaart bij één van onze concerten in Poitiers of Candes-St-

Martin op 26 of 27 mei 2017. Daarnaast kunnen wij, als u dat op prijs stelt, uw naam 

vermelden in ons programmaboekje en op onze website als “Sponsor” van Personare. 

 

Wij zijn ook op zoek naar een aantal hoofdsponsors voor 2017 die Stichting Personare voor 

minimaal € 500,00 financieel willen ondersteunen. Naast een gereserveerde plaats op 19, 26 

of 27 mei, krijgt  u een uitnodiging voor een bijeenkomst bij de dirigent thuis waar u onder 

het genot van een hapje en een drankje een inleiding krijgt op de Johannes Passion van 

Bach, gegeven door de dirigent zelf.  

Er zijn ook plannen om in december 2017 een kerstconcert met muziek van Monteverdi te 

geven, dan krijgt u hetzelfde aangeboden van ons. Daarnaast kunnen wij, als u dat op prijs 

stelt, uw naam vermelden in ons programmaboekje en op onze website als “Hoofdsponsor” 

van Personare.  

 

Onder het motto “vele kleintjes maken één grote” hopen wij dat het op deze wijze door u 

mogelijk wordt gemaakt om met het gezelschap van Stichting Personare tijdens het 

Hemelvaartweekend van 2017 twee prachtige uitvoeringen van de Johannes Passion van J.S. 

Bach in Frankrijk te gaan geven. 

 

Met warme muzikale groet, 

 

Maria Kuijpers-van Leeuwen, voorzitter  

Luuk de Jong, penningmeester 

 

 

Website: www.personare.org  email: crowdfunding@personare.org  

Bijlage 1: Stichting Personare. 

Bijlage 2: dirigent Ad van Unen 

 

Storting van uw bijdrage op rek.nr. NL09 INGB 0006 7364 11 t.n.v. Stichting Personare 

o.v.v. het aantal gewenste vrijkaarten in Delft of Frankrijk. 


