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STADSPROJECT MATTHÄUS PASSION 150+



Toonkunst Rotterdam brengt in 2023 het grote Stadsproject Matthäus 
Passion 150+ naar Rotterdam! De hele maand maart staat in het teken  
van muzikale activiteiten rondom de Matthäus Passion. Meezingen en 
meemaken, zo brengen wij de MP dicht bij jou. En waar kunnen we dat beter 
doen dan in de stad waar we in 1870 voor het eerst de MP in Nederland 
uitvoerden? Een Rotterdamse Matthäus voor en door Rotterdammers.
  

KICKOFF DONDER EN BLIKSEM - 2 maart - Rotterdam Centraal Station - tussen 17.30 en 19.30 uur 
Het stadsproject krijgt een heel bijzondere aftrap in de hal van het Centraal Station! Toonkunst Rotterdam & 
Collegium Delft spelen het beroemde openings- en slotkoor, zangeres Johannette Zomer zingt Erbarme dich en 
Gregor Bak presenteert het geheel!

MATTHÄUS IN DE WIJKEN - de hele maand maart    
Om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van de Matthäus Passion, trekken we de wijken in. Op diverse 
plaatsen (huizen van de wijk, zorginstellingen, de gevangenis en cultuurhuizen) zingen kleine groepen zangers 
van Toonkunst Rotterdam delen uit de Matthäus Passion.

SCRATCH MATTHÄUS - 4 maart - 14.00-20.30 uur - Prinsekerk - Rotterdam 
Met ondersteuning van Toonkunstzangers belooft deze dag veel zangplezier. Iedereen kan meedoen! Je gaat  
‘s middags en ‘s avonds aan de slag met de beroemdste koordelen, samen met een professioneel orkest en de 
zangers van Toonkunst Rotterdam om je heen. We sluiten de dag af met een korte openbare presentatie.

ARIADAG  MATTHÄUS - 11 maart - 10.00-17.00 uur - kapel Prinsekerk - Rotterdam 
Zing de aria’s uit de Matthäus Passion in groepsverband. De omgekeerde wereld: deze dag zing je juist niet de 
koordelen, maar de solodelen, de aria’s dus!  Met interessante achtergrondinformatie, anekdotes en ervaringen 
van bekende Nederlandse solisten.

THE YOUNG MATTHÄUS IN DE MAASSILO - 19 maart 2023 - 12.00-18.00 uur 
Altijd al eens willen zingen, maar heb je het nog nooit aangedurfd? Dan ben je bij ons aan het juiste adres!  
Kom op 19 maart langs in de Maassilo en hoor de MP zoals je deze nog niet eerder hebt gehoord. Een speciale 
uitvoering van Tango Extremo én begeleiding van Toonkunst Rotterdam. Wat wil je nog meer? Blijf ook zeker 
hangen, want na de uitvoering staat er een afterparty op de planning.

SLOTCONCERT IN DE DOELEN ROTTERDAM - 27 maart - 19.30 uur - De Doelen 
Toonkunst Rotterdam en Collegium Delft sluiten het Stadproject Matthäus Passion af met een spetterende 
Rotterdamse Matthäus in De Doelen. Met vermaarde solisten als Johannette Zomer en Maarten 
Koningsberger wordt het een echte belevenis. Honderden schoolkinderen uit Rotterdam - en koorleden van 
Toonkunst Rotterdam in de kleinere solo-rollen - zorgen voor extra dramatiek en klankkleuren! Een prachtige 
belichting die muziek en verhaal volgt, maakt de beleving compleet. Ontroerend, verhalend en meeslepend. 
Maak het mee, koop nu je kaarten!

Informatie en tickets 
www.toonkunst.nl
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