
 
 
Frans Brekelmans (Breda, 1957) studeerde in 1982 aan het Rotterdams Conservatorium af 
als uitvoerend musicus. Daarna had hij van 1985-1990 privé-les bij luitist Toyohiko Satoh, 
docent aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Incidenteel speelt hij samen met 
andere instrumenten, maar over het algemeen geeft hij solo-recitals. Kenners roemen zijn 
klankkleur en zijn vermogen tot ‘zingen’op zijn instrument. ‘Le son perdu’ formuleerde een 
kenner na een concert in Parijs, refererend aan de charismatische klank van de Spaanse 
gitarist Andrés Segovia. Zijn repertoire omvat zowel werken van J.S. Bach en Nicolo 
Paganini als stukken van romantische Spaanse en Zuid-Amerikaanse componisten als Villa-
Lobos, Tarrèga, Albéniz, Barrios Mangoré en Llobet. Het gitaarconcert van Villa Lobos 
speelde hij onder leiding van componist-dirigent Otto Ketting. Maar ook modern werk van 
componisten als Luciano Berio en Leo Brouwer wordt door hem uitgevoerd.  Meer 
informatie over hem staat op www.fransbrekelmans.nl  
 
Over het programma: 
De tweede luitsuite BWV 997 is nagelaten in verschillende versies, die doen vermoeden dat 
het oorspronkelijke instrument voor deze compositie een luitklavecimbel was, een luit-
achtig toetsinstrument dat voor Bach fungeerde als een barokke synthesizer. (Bach hield 
van de luit, maar kon er niet op spelen.) Er bestaat een kopie in luittabulatuur van 
tijdgenoot-luitist Johann Christian Weyrauch die de voor de luit, (en de gitaar) wel zeer 
moeilijk uitvoerbare Fuga (deel 2) en Double (deel 5) achterwege laat. “Wir setzen uns mit 
Tränen nieder”, het slotkoor uit de Matthäus Passion, is verwerkt in de Sarabande, en vormt 
de basis voor de thematiek in de hele suite. 
Het tweede werk van Bach in dit concert is een werk voor viool solo: de Chaconne uit 
partita d klein BWV 1004. De partita behoort tot Bachs belangrijkste en bekendste werken. 
Bachs inzicht in de mogelijkheden van de viool was ontegenzeglijk deel van zijn muzikale 
erfenis: zowel zijn grootvader als zijn vader waren succesvolle violisten. Daar staat 
tegenover dat zijn vader overleed toen Johann nog heel jong was, dus heeft hij 
waarschijnlijk ook van anderen vioolles gehad.  Aan het hof in Köthen componeerde Bach 
de Chaconne. Hij gebruikt de viool niet alleen als drager voor de melodie, maar ook voor 
het weergeven van harmonieën. Hij benut zelfs structuren van composities voor 
toetsinstrumenten voor zijn vioolpartijen. De weergave van harmonieën was dan ook een 
uitdaging voor de gitaar; in 1927 maakte Andrés Segovia een transcriptie. In navolging van 
zijn werk hebben latere generaties gitaristen dit werk ook bewerkt, met als basis het 
arrangement van Segovia. Frans Brekelmans vindt Segovia’s bewerking de belangrijkste tot 
nu toe, vanwege zijn opvattingen over melodische vingerzettingen die verwant zijn aan die 
van de viool, en gebruik van resonantie als basis voor de dragende klank van de gitaar. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds, 
het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 

 
Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 

Woensdag 14 september 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl) 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk 
 

pauzeconcert op woensdag 7 september 2005 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Frans Brekelmans, klassiek gitaar 
---------------------------------------------------------------------------------------- 

 J.S. Bach (1685-1750) 
 
1. Tweede Luitsuite  a mineur (BWV 997) 
 (ca. 1740) 

 In de driedelige versie van luitist JC Weyrauch (1694-1771) 

 Präludium  – Sarabande – Gigue 
  
2. Chaconne  d mineur (BWV 1004) 
 (1720) 

 arrangement Andrés Segovia 1927 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,  
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).  

Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:  
woensdag 21 september 2005:  

Vicent Morello Broseta, fluit; Anton Sie, harp 
 

Een folder met hierin de vermelding van de pauzeconcerten van het NIEUWE seizoen 
2005/2006 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 

Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl  

 
Op zaterdag 17 september vindt er om 16.00 uur een Cd-presentatie plaats 
in de Kloosterkerk. Op de Cd staan de 6 Schübler koralen en orgelwerken 

van J.S. Bach (o.a. Fantasia en fuga in g moll, Concerto in a moll,  
Sonate VI in G-dur en Liebster Jesu wir sind hier). 

Medewerking wordt verleend door Jan Hage, orgel en  
het Residentie Kamerkoor o.l.v. Jos Vermunt. 
U bent allen van harte welkom! (gratis entree) 


