Zing klassiek met
spoken word artist Y.M.P
Toonkunst Rotterdam
en Collegium Delft

12/03/22
Voor iedereen die van zingen houdt.
Doe mee!

14–21uur
Rotterdam

MELD JE AAN!

Het koor Toonkunst Rotterdam voert de
Matthäus al jaren uit en kijkt er naar uit
om haar plezier met je te delen. Alles wat
jij nodig hebt, is muzikaal gevoel. Noten
kunnen lezen is niet eens nodig. Samen
met het orkest Collegium Delft staan wij
jou, met 120 man sterk, op een ontspannen
manier bij. De bekende dirigent Maria van
Nieukerken zorgt ervoor dat we aan het
einde van de dag met elkaar de mooiste
stukken kunnen opvoeren voor je vrienden
en familie.
Aanmelden en meer info www.toonkunst.nl

SCRATCH-MATTHÄUS
ZATERDAG 12 MAART 2022
14–21 UUR

Leer in één dag wat er allemaal
komt kijken bij een uitvoering van
de Matthäus Passion!
MAAK KENNIS MET BACH

Je altijd al afgevraagd waarom je ieder jaar rond
Pasen zoveel hoort over de Matthäus Passion
van Bach? Noem het een traditie, een ritueel,
misschien zelfs een hype. Dit meesterwerk
vertelt over vriendschap, verraad en vergeving, en
spreekt zo ongeveer alle menselijke emoties aan.
We kunnen je proberen uit te leggen hoe het
klinkt, maar het is veel beter om het zelf
te ervaren – door zelf mee te zingen in de
Scratch-Matthäus!

Y.M.P ALS EVANGELIST
ANNO 2022

In de Matthäus speelt de evangelist, als verteller
van het verhaal, een belangrijke rol. Wij geven er
dit jaar een unieke draai aan, met de Rotterdamse
spoken word artist Y.M.P. Opgegroeid met hiphop
en geïnspireerd door onder andere 50 Cent,
Eminem, DMX en de Wu-Tang Clan heeft hij zijn
liefde voor woordkunst ontwikkeld. Met Y.M.P als
verteller beleef je de muziek van Bach, met de
woorden van nu.

Jij, Y.M.P, Toonkunst Rotterdam en
Collegium Delft onder leiding van
Maria van Nieukerken
Prinsekerk, Schepenstraat 69, Rotterdam
Deelname €35
(als de kaartprijs een probleem voor je is,
kun je contact opnemen via
mp@toonkunst.nl)

BEZOEK OOK

Highlights-Matthäus, Vrijdag 8 april 2022,
Laurenskerk, Rotterdam
Y.M.P, Toonkunst Rotterdam en Collegium Delft
onder leiding van Maria van Nieukerken voeren
de mooiste delen in concert uit.
Kaart €35
(Vrienden van Toonkunst €28,
Jeugd/CJP €18)
We zoeken hier ook nog projectzangers voor!
Meer info over de Scratch-Matthäus,
passe-partouts, deelnemen als projectzanger
(17 februari t/m 8 april) en de
coronamaatregelen: www.toonkunst.nl

