
Jam-MP! 
                    Matthäus Passion- Driedaagse in Jamulus 

                           o.l.v. Maria van Nieukerken 
 

Koren én Aria’s uit Bachs Matthäus Passion zingen? 
Doe dan mee aan Jam-MP en dompel je onder in Bachs meesterwerk. 

Vanuit je eigen huis, maar wél heel actief…. 
Geniet van de Matthäus Passion én het samen zingen met anderen! 

 
                             Jam-MP: donderdag 1 april, vrijdag 2 april, zaterdag 3 april 2021. 
                                  Keuze uit meerdere sessies per dag, 8-20 zangers per keer. 
                                  Voor details & aanmelden: www.mariavannieukerken.com 
 
 

                                                  
 
 
 

Met anderen genieten van de Matthaus Passion én zelf lekker zingen! 
Per sessie staan een aantal aria’s of koordelen centraal die we repeteren. Daarnaast vertelt 
Maria over de tekst en muziek, en plaatst ze de delen in de context van het hele verhaal. 
Over de aria’s: ook deze zingen we in groepsverband en je kunt als sopraan dus eindelijk ook 
eens je favoriete Bas-aria zingen en vice versa…! 
Bij de doorzing-sessies repeteren we niet zozeer, maar zingen de delen door waar eerder aan 
gewerkt is.  

  
     Aanmelden: 

Stuur een mail aan info@mariavannieukerken.com 
Vermeld daarin: 

• Je stemsoort 

• Of je de MP al eens hebt gezongen 

• Aan welke sessie(s) je wilt meedoen 
 

              Deelnemersbijdrage: E 20,- per sessie, E 15,- per vervolgsessie. 
 
                                                    Voorwaarde voor deelname: Je hebt het programma Jamulus werkend en getest 

http://www.mariavannieukerken.com/
mailto:info@mariavannieukerken.com


Donderdag 1 april 

 
Sessie 1 * 10:00- 11:30 

Aria Work-out1: De beroemdste aria’s: zélf zingen & verhalen eromheen 
Buss und Reu- Blute nur - Gerne will ich mich bequemen 

 
Sessie 2 * 12:00- 13:30 

Koordelen Mix1   
Openingskoor en koralen uit eerste helft MP 

 
Sessie 3 * 19:00- 20:30 

Aria Work-out2: De beroemdste aria’s: zélf zingen & verhalen eromheen 
Aus Liebe - Geduld - Erbarme dich 

  
Sessie 4 * 21:00- 22:30 

Koordelen Mix2 
Slotkoor eerste helft MP & koralen uit eerste helft MP 

 

(Goede) Vrijdag 2 april: 
 

Sessie 5 * 09:30- 11:00  
Aria Work-out3: De beroemdste aria’s: zélf zingen & verhalen eromheen 
Gerne will ich mich bequemen - Können Tränen meiner Wangen 

 
Sessie 6 * 11:30- 13:00  

Koordelen Mix3 
Slotkoor tweede helft & koralen tweede helft MP 

 
Sessie 7 * 18:30- 20:00  

Aria Work-out4: De beroemdste aria’s: zélf zingen & verhalen eromheen 
Aus Liebe - Mache dich mein Herze rein 

 
Sessie 8 * 20:30 * 22:00  

Doorzing Mix1: Aria’s & Koordelen 
Openingskoor & Slotkoor eerste helft, koralen uit de eerste helft 
Buss und Reu- Blute nur-  Ich will bei meinem Jesu wachen-  Gerne will ich mich bequemen 

 

(Niet-Stille) Zaterdag 3 april: 
 

Sessie 9 * 09:30- 11:00 
Aria Work-out5: De beroemdste aria’s: zélf zingen & verhalen eromheen 
Duet So ist mein Jesus -  Geduld - Erbarme dich 

 
Sessie 10 * 11:30- 13:00 

Doorzing Mix2: Aria’s & Koordelen 
Slotkoor tweede helft, koralen uit de tweede helft 
Erbarme dich - Gebt mir mein Jesu wieder - Aus Liebe - Mache dich mein Herze rein 

 
Sessie 11 * 15:30- 17:00 

Doorzing Mix1: Aria’s & Koordelen 
Openingskoor & Slotkoor eerste helft, koralen uit de eerste helft 
Buss und Reu - Blute nur -  Ich will bei meinem Jesu wachen -  Gerne will ich mich bequemen 

 
Sessie 12 * 18:30- 20:00 

Doorzing Mix2: Aria’s & Koordelen 
Slotkoor tweede helft, koralen uit de tweede helft 
Erbarme dich -  Gebt mir mein Jesu wieder - Aus Liebe - Mache dich mein Herze rein 



 

 


