JOHANN SEBASTIAN BACH
Informatie

Veerse geest
Meer dan 300 jaar geleden is Johann Sebastiaan Bach naar Weimar gekomen.
Dit in de functie van organist van het hof en muzikant in kleinere
muziekensembles. Gedurende de negen jaar die hij in Weimar verbleef, heeft
hij ongeveer driekwart van zijn totale orgelwerken gecomponeerd. Dit naast
talrijke andere stukken zoals cantaten en muziek voor het cembalo.
Ook privé ging het hem voor de wind. Zes van zijn kinderen hebben in Weimar
het levenslicht gezien, waaronder in 1710 Friedemann, en in 1714 zijn broer Carl
Philipp Emanuel. In hetzelfde jaar werd Johannn Sebastiaan Bach door de
groothertog tot hof concertmeester benoemd. Tot op de dag van vandaag zijn
sporen van de familie Bach in de stad na te wijzen. Johann Sebastiaan zelf
wordt geëerd met een standbeeld in de buurt van zijn voormalige woonhuis,
op de Platz der Demokratie.

RONDLEIDINGEN VOOR
GROEPEN

Bach - een barok genie

voor groepen: max. 25 persoon
Duur: 2 uur

In de voetsporen van de familie Bach
Tijdens een stadswandeling zijn nog steeds de sporen van de familie Bach te
zien. De zonen van Bach werden gedoopt in de Stadskerk St. Peter en Paul. Een
buste tegenover het conservatorium Franz Liszt herinnert aan hem en ook een
gedenksteen naast Hotel Elephant. Tijdens de Thüringer Bachweken, het
grootste muziekfestival van de deelstaat, en de Bachbiënnale in Weimar
worden zijn werken gespeeld. De Bachinterpreet Hellmuth Rilling gaf al enkele
zomers achter elkaar masterclasses aan leerlingen van de Weimarer Academie
voor Bachcantates. Tijdens deze masterclasses komen gastprofessoren,
bekende solisten en veelbelovend jong talent uit de hele wereld samen in
Weimar om zich onder andere aan Bach te wijden.

Film: "Allein die Gnade. Luther
und Bach in Weimar".

EVENEMENT
Thüringer Bachwochen
Bach Biennale Weimar
Weimarer Meisterkurse
Bachkantaten-Akademie
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