
 

 

STICHTING 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 
 

Personare is een stichting, opgericht in november 2008 ter 

gelegenheid van het 25-jarig jubileum van dirigent Ad 

van Unen, met als doel het op projectbasis organiseren 

van bijzondere muzikale uitvoeringen. Bijzonder is in 

deze zin vooraf niet expliciet vastgelegd. Het kan 

betrekking hebben op locatie, deelnemers of repertoire. 

Wel staat vast dat vooral gewerkt wordt met ambitieuze 

amateurs die het beste uit zichzelf willen halen. Door 

samenwerking te zoeken met professionals stimuleert 

Personare de uitwisseling van ervaringen, kennis en 

expertise. 

Projecten 

Nederlandse première `Koning Arthur, of de Britse 

held’ 

Een 17de eeuws muziekspektakel naar een unieke 

Nederlandse vertaling van Frans Kellendonk van de 

semi-opera `King Arthur, or the British Worthy’, 

van Henry Purcell en John Dryden. Deze opera is 

opgevoerd bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van 

onze artistiek leider en dirigent Ad van Unen. 

1. Koning Arthur (2009) 

Koning Arthur (2009) 

Beschermheer: A. Roobol 

Website: www.personare.org 



 

 

In 2015 is Personare ten tweede male met een 
projectgezelschap op pad gaan naar het buitenland. 
Ditmaal zelfs buiten de grenzen van Europa. 
Bestemming: China! 

Voorzitter en dirigent van Personare kregen de 
uitnodiging van dhr. David Shen en zijn vrouw Lee Li 
om in het najaar van 2015 nogmaals naar China te 
komen voor een geweldige concertreis. Nadat ze dit in 
2010 al met projectkoor en -orkest Qui Vive gedaan 
hadden werd besloten om in oktober 2015 het avontuur 
met Personare aan te gaan.  

De zangers voor dit project zijn samengesteld uit 
verschillende delen van Nederland en zijn veelal mensen 
die al eens met de dirigent hebben samengewerkt. Uniek 
van dit project is niet alleen de locatie, maar ook de 
combinatie van zangers en musici. Er zal tijdens dit 
project samengewerkt worden met een ensemble van 
zeer goede koperblazers en een aantal slagwerkers o.l.v. 
Geert Schrijvers. Het muzikale programma “Meridian 
121.474” bevatte werken van Gjeilo, Jenkins, Nystedt, 
Rutter en Whitacre en werd in China vijf keer 
uitgevoerd.  

 

2. Bach en Bourgogne: Johannes Passion (2015) 

 
In 2015 heeft Personare met het project “Bach-en-

Bourgogne” de Johannes Passion van J.S.Bach 

uitgevoerd in de kathedraal van Autun en in de 

abdijkerk van Paray-le-Monial. 

In het voorjaar van 2013 zong het Bredase koor 

Cantabile o.l.v. dirigent Ad van Unen drie prachtige 

concerten in Autun, Tournus en Chalon-sur-Saône. 

Naar aanleiding van één van die concerten werd de 

dirigent uitgenodigd door de voorzitter van de 

Cercle Culturel Erasmus, dhr. Wim Kruize uit 

Anost, om in het voorjaar van 2015 de Johannes 

Passion van J.S. Bach in de Bourgogne tot leven te 

brengen.  

 

3. Personare China (2015)

Personare: Bach en Bourgogne 2015 

China (2015) 



 

 

4. Johannes Passion (2017) 

In 2017 zal Personare voor de tweede maal de Johannes Passion van J.S.Bach gaan uitvoeren Frankrijk. Ditmaal in 
de prachtige Église Notre Dame la Grande in Poitiers en de eveneens prachtige Église Saint-Martin in Candes-
Saint-Martin (nabij Chinon). 

Nadat met Hemelvaart 2015 tweemaal met succes de Johannes Passion werd uitgevoerd in de Bourgogne (in 
Frankrijk) ontstond het idee om hier een traditie van te maken. En zo ging het bestuur aan het werk om deze 
tweede Johannes Passion in Frankrijk te organiseren. Natuurlijk kan dit niet zonder hulp vanuit Frankrijk en 
Stichting Personare prijst zich dan ook gelukkig met de hulp van Ingrid Henneken, die ons vanuit Chinon 
ondersteunt met de organisatie. 

De zangers van het speciaal hiervoor samengestelde projectkoor komen wederom uit verschillende delen van 
Nederland en delen ook nu weer hun liefde voor de muziek van Bach. Velen van hen hebben al meermalen deze 
passie gezongen. Het begeleidingsorkest is dit jaar samengesteld uit (semi)professionele musici onder leiding van 
Jurriaan Klapwijk. 


