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NIEUWSBRIEF  
SATB 
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u 1 of meerdere oratoria van 

Johan Bredewout hebt uitgevoerd. Wij willen uw aandacht vesti-

gen op het nieuwste oratorium van Johan Bredewout (muziek) en 

Hans de Ruiter (tekst) en u een aanbieding doen. 

INHOUD ORATORIUM 

In dit oratorium volgen we in grote lijnen 

het leven van Mozes, de grote bevrijder van 

de Israëlieten uit het land van de slavernij. 

“Heer, als Gij niet met ons mee wilt gaan, 

doe ons van hier niet optrekken”. Deze 

woorden van Mozes vormen de rode draad 

in dit oratorium. Om een muzikale eenheid 

te creëren komen een aantal muzikale them-

ma’s terug in het Oratorium. Veel van de 

koordelen zijn beschouwend van aard, maar 

er zijn ook korte beschrijvende delen. Deze 

beschrijvende delen gaan over de figuur van 

Mozes en hebben dezelfde melodie, die ech-

ter steeds zeer verschillend wordt uitgevoerd 

al naar gelang de tekst daarom vraagt. Deze 

korte delen zijn te vergelijken met recitatie-

ven in klassieke oratoria. Naast beschou-

wende en beschrijvende gezongen delen zijn 

er een drietal instrumentale intermezzo’s 

en is er een enkele samenzang. 

De kerntekst “Heer, als Gij niet met ons 

mee wilt gaan, doe ons van hier niet op-

trekken”, hoort u in meerdere melodieën in 

het stuk terugkomen.  

Waarom musici voor uw concert regelen via Promusic? 

Kijk op www.promusic.nl/musici 

AANBIEDING 

Veel koren hebben al eens een oratorium 

van Bredewout uitgevoerd en willen graag 

nog een zingen, maar lopen tegen de kos-

ten van bladmuziek en musici aan. Om 

deze koren daarin tegemoet te komen heb-

ben we een aanbieding: 

Bladmuziek Exodus*:  

Wordt dit uw 2e oratorium: 20% korting 

Wordt dit uw 3e oratorium: 30% korting 

Enz. 

Musici: 

Via Promusic regelt u snel en eenvoudig, 

deskundige professionele musici tegen 

aantrekkelijke prijzen: van individuele 

musici tot een compleet orkest. Vraag een 

vrijblijvende offerte aan. 
*deze aanbieding geldt als u 1 of meerdere oratoria 
van Bredewout hebt aangeschaft, bij rechtstreekse 

bestelling bij Promusic en is tot 31 dec 2016 geldig. 

STIJL: Typische Bredewout/De Ruiter stijl: herkenbaar, mooie melodieën, niet te 

moeilijk zingbaar, vakkundige instrumentatie, (subtiel, uitbundig, toevoegend), 

beeldende/zangrijke teksten.  

OPVALLEND: vergt meer van het koor, één deel in mooie Engelse Psalmstijl en 

een fugatisch deel. 

DELEN: 22, waarvan 3 instrumentale, afgewisseld met gesproken teksten. 

BEZETTING: basis: koor, orgel/piano 

Uitbreiding: orkestbezetting: fluit, hobo, 2 trompetten, hoorn, harp, strijkers, slagwerk. 

GELUIDS-

FRAGMENTEN  

op onze site. 

(gratis) ZICHT-

EXEMPLAAR 

bestellen via mail 

Andere oratoria van Promusic: 

Een Nieuw Begin, Schepping, Het Nieuw Jeruzalem, Esther, Ruth, David, 

De Kruisiging, Van Liefde Ongekend, In de volheid van de tijd, Penitence, 

Pardon and Peace 
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