
VINCENT BIJLO
als J.S. Bach

PA’dam zingt (!) BACHS
Goldbergvariaties

Vr 10 mei 20:15 18.30* Utrecht, Pieterskerk
Za 11 mei 20:30 18.45* Leiden, marekerk
Zo 12 mei 15:30 13.45* middenbeemster, Keyserkerk
Vr 24 mei 20:30 18.45* amersfoort, aegtenkapel
Za 25 mei 20:30 18.45* rotterdam, Pelgrimskerk
Zo 26 mei 15:30 14.00* amsterdam, Waalse Kerk
* Workshop voorafgaand aan het concert

Prijzen € 27,50 / €23,50 
WOrKSHOP € 5,-
www.padam.nu 
info@padam.nu 
tel: 06 40 95 20 45

PA’dam & Amsterdam Accademia
Maria van Nieukerken - dirigent



Kom luisteren naar de wereldpremiere van Bachs Goldbergvariaties in een gloednieuwe bewerking 
voor 16-stemmig koor en Barokensemble door componist Gustavo Trujillo! 
PA’dam presenteert Bachs oorspronkelijk voor klavier bedoelde Goldbergvariaties in een nieuwe 
vocale en theatrale versie, waarbij Bachs geniale muziek  gepositioneerd wordt tegen de achtergrond 
van het ‘gewone’ leven van de componist. 

Cabaretier/musicus Vincent Bijlo vertolkt de rol van Bach. Tussen de variaties ‘leest’ hij de brieven 
voor die Bach tijdens zijn leven heeft geschreven. Informatief maar ook met een knipoog, want PA’dam 
heeft sommige brieven aangepast aan de actualiteit….

Ter vergroting van het luisterplezier biedt PA’dam voorafgaand aan ieder concert een workshop aan 
onder leiding van componist Gustavo Trujillo en dirigent Maria van Nieukerken. In de workshop krijgt 
u achtergrondinformatie krijgt over het stuk én gaat u zelf zingend aan de slag met een gedeelte uit 
het arrangement.

In samenwerking met  regisseur Machteld van Bronkhorst heeft PA’dam gekozen voor een frisse invals-
hoek. De uitvoering van de variaties in verschillende ‘kleuren’, de combinatie van zangers en instru-
mentalisten en PA’dams originele bewerking van de brieven staan garant voor een theatrale belevenis 
waarmee wij zowel Bachkenners als nieuw publiek hopen te verrassen! 
Bekijk de Trailer! Ga naar http://padam.nu/media/video

PA’dam is een professioneel kamerkoor uit Amsterdam en onderscheidt zich door een ondernemende 
instelling, een veelzijdige programmering en eigenzinnige aanpak.
De zangers van PA’dam zijn zelfstandige en ambitieuze professionals en staan onder de inspirerende 
en energieke leiding van Maria van Nieukerken. Van Nieukerken kiest vaak voor een originele bena-
dering van het traditionele koorrepertoire en zoekt samen met PA’dam muzikale grenzen op, zoals in 
Bachs Johannes Passion By Heart.
Samen met schrijfster Anna Enquist verzorgde PA’dam het herdenkingsconcert  Hoor Mij; op het Low-
lands Festival werkte het koor samen met het Metropole Orkest in Games in Concert en in een uit-
verkocht Ahoy trad het op met de wereldberoemde band Within Temptation. Daarnaast organiseerde 
PA’dam zelf verschillende concertreeksen zoals De dood van de Romantiek en Prayer &  Pénitence.
In 2011 werkte PA’dam mee aan de nieuwe cd van heavy metal-grootheid Devin Townsend en zong 
een nummer in voor de Nederlandse bioscoopfilm Alle Tijd. In 2012 trad PA’dam op in het televisiepro-
gramma De Wereld Draait Door met een nieuwe compositie van Merlijn Twaalfhoven.

Vincent Bijlo heeft altijd al eens Bach willen zijn “Want,” zegt hij, “aan Bach hebben wij God te 
danken.” Bijlo is cabaretier, schrijver en muzikant, maar de Goldbergvariaties laat hij graag over aan 
PA’dam…

Barokensemble Accademia Amsterdam bestaat uit specialisten op het gebied van 17e en 18e eeuwse 
muziek en staat onder leiding van hoboist Onno Verschoor.

Gustavo A. Trujillo is werkzaam als componist en als docent muziektheorie aan de conservatoria van 
Amsterdam en Rotterdam. Zijn twee werkterreinen gecombineerd met een grote ervaring in het schrij-
ven voor vocalisten maakt Gustavo Trujillo de gedroomde componist voor deze opdracht.
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