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Amsterdam in de ban van 
het Weihnachtsoratorium  
Aanstormend zangtalent krijgt podium in Noorderkerk 
 
15/11/2016 | Maandenlang waren zij in de ban van het Weihnachtsoratorium en werkten 
zij, samen met zangpedagoog, dirigent en Bach-specialist Nico van der Meel, keihard 
aan dit meesterwerk van Johann Sebastian Bach. Zaterdagmiddag 10 december klinkt 
in de Noorderkerk in Amsterdam het resultaat. Samen met het Amsterdam Bach 
Consort (koor en orkest) voeren sopraan Björk Nielsdóttir, alt Emilie Wijers, tenor Ivar 
Hervieu en bariton Alexander de Jong de eerste, derde en zesde cantate van het 
Weihnachtsoratorium uit.  
 
In de Ban van het Weihnachtsoratorium maakt deel uit van het talentontwikkelingstraject van 
Stichting Noorderkerkconcerten. “Naast de intensieve repetities met Nico van der Meel 
maken ook een solorecital en een masterclass ondernemerschap deel uit van het 
programma”, zegt directeur Ilonka van den Bercken. “De zangers zijn net of bijna 
afgestudeerd. Ze kunnen prachtig zingen maar hoe nu verder? Wie helpt je bij de 
ontwikkeling van je stem? Hoe begin je een carrière? Hoe verkoop je jezelf aan een 
concertorganisator? Wie helpt je de juiste keuzes te maken? Wij willen de jonge musici 
graag helpen hun carrière zowel artistiek als zakelijk op de rails te krijgen.”  
 
Audities 
Uit de vele tientallen aanmeldingen vanuit heel Nederland selecteerden Nico van der Meel, 
dirigent Niek Idelenburg en Peter van der Leeuw (Coördinator Talent Development bij De 
Nederlandse Opera) vierentwintig kandidaten voor de audities in oktober jl. De vier solisten 
die 10 december op het podium staan kwamen tijdens de audities als besten naar voren. 
 
In de Ban van het Weihnachtsoratorium 
 

Zaterdag 10 december 2016, aanvang 14.00 uur. Het concert duurt 75 minuten. 
Locatie: Noorderkerk, Noordermarkt 48 in Amsterdam. 
 

Tickets € 25,00. Gratis toegang voor kinderen t/m 12 jaar, jongeren t/m 21 en studenten 
betalen slechts € 5,00. Bestel kaarten via www.noorderkerkconcerten.nl / 
info@noorderkerkconcerten.nl. Voorafgaand aan het concert is er ook kaartverkoop in 
de kerk, tenzij uitverkocht.  
 

 
Noot voor de redactie:  Voor meer informatie, extra beeldmateriaal en/of interviews kunt u 
contact opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar: telefoon 06-52 626 907, 
email johan@nieuwsmakelaar.nl. 
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