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Dé Rotterdamse Matthäus-Passion in de Doelen
Op donderdag 30 maart 2017 is Dé Rotterdamse Matthäus weer terug in de Doelen. Een concert
met een koor van ruim tachtig zangers, topsolisten, kinderkoor en het orkest Collegium Delft. Dit
alles onder leiding van dirigent Maria van Nieukerken, die een heel eigen interpretatie heeft van
dit meesterwerk. Ervaar de MP op z’n Rotterdams: indrukwekkend, vol emotie en van het begin
tot het einde betekenisvol.
In 1870 werd in Nederland voor het eerst de Matthäus-Passion uitgevoerd. In Rotterdam, door
Toonkunst Rotterdam! Dat is een jarenlange traditie geworden. Bijzonder bij De Rotterdamse
Matthäus 2017 is de samenwerking met kinderen van basisscholen in Rotterdam én kinderen van
Toonkunstleden die samen het kinderkoor vormen. Daarnaast worden alle kleine rollen, zoals de
personages van Pilatus, Judas en Petrus gezongen door zangers van Toonkunst Rotterdam! Dit
alles maakt het geheel nog kleurrijker en spannender, qua verhaal en muziek!
De Matthäus-Passion van Bach wordt door veel mensen beschouwd als het prachtigste
muziekstuk op aarde, waarbij je als luisteraar keer op keer weer tot in het diepst van je ziel geraakt
wordt. Dit oratorium voor dubbel koor en dubbel orkest vertelt het lijdens- en sterfverhaal van
Jezus. Laat u ontroeren en geniet van de afwisseling van prachtige koralen, gevoelige aria’s en
dramatische recitatieven, die samen de mooiste compositie uit de muziekgeschiedenis vormen.
Houd u 30 maart vrij in uw agenda om dit unieke concert mee te maken!

Toonkunst Rotterdam - koor
Maria van Nieukerken - dirigent
Collegium Delft - orkest
Immo Schröder - evangelist | Marijn Zwitserlood - Christus | Heleen Koele - sopraan
Marian Dijkhuizen - alt | Robert Buckland - tenor | Willem de Vries - bas
Donderdag 30 maart 2017 - aanvang 19.30 uur
Congres- en concertgebouw de Doelen, Kruisstraat 2, Rotterdam,
Kaarten: €40,00 / €30,00 / €20,00 (Vrienden: €32,00 / €24,00 / €16,00)
Kaartverkoop via de Doelen (www.dedoelen.nl) en voor vrienden van Toonkunst Rotterdam via ons
webformulier (www.toonkunst.nl)

De Matthäus-Passion op Texel

Toonkunst Rotterdam brengt Dé Rotterdamse Matthäus naar Texel. Ondanks de grote traditie
van MP-uitvoeringen in Nederland, werd dit meesterwerk van Bach nooit eerder uitgevoerd op de
Waddeneilanden. Daar brengt Toonkunst Rotterdam graag verandering in. Op zondagmiddag 2 april
2017 klinken de prachtige klanken van Bach’s Matthäus-Passion voor het eerst in de geschiedenis
op één van de Waddeneilanden in de Johannes de Doperkerk in Den Burg. Kijk voor meer informatie
op onze website www.toonkunst.nl.

Wilt u zich verdiepen in de aria’s van de Matthäus-Passion?

Dat kan tijdens de workshopdag bij Triade Den Helder op zaterdag 25 maart 2017 van 10.00 tot
20.30 uur. Maria van Nieukerken vertelt niet alleen over de aria’s, u gaat ze ook allemaal zélf zingen!
Voor meer informatie en opgeven: info@triade-denhelder.nl

