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Toonkunst Rotterdam brengt een avond concert in stijl 
en vol muzikaal plezier. Met Latijns-Amerikaanse 
favorieten, klassieke tophits én vocale verrassingen. 
Het Zuid-Amerikaans ensemble Grupo Los Criollos 
begeleidt een aantal meesterwerken op spetterende 
en authentieke wijze. Hieronder een greep uit het 
programma.

Met de Misa Criolla, de allerberoemdste Zuid-Amerikaanse mis, laat Toonkunst zich van 
haar swingende kant zien. De Argentijnse componist Ariel Ramirez, schreef (in 1964) met 
dit stuk meteen een baanbrekend werk: een mis in het Spaans waarin de invloeden van 
Argentijnse volksmuziek doorklinken. 

Denk je aan Latin, dan denk je aan tango en meteen ook aan Astor Piazolla. In zijn composities 
smelten drie muziekstijlen samen: tango, klassiek en jazz. Het koor zingt Fuga y misterio, 
dat Gustavo Trujillo speciaal voor Toonkunst bewerkte. Het Kamerkoor brengt Piazolla’s  
La Muerte del Ángel. 

Passie en treurnis zijn voelbaar in Neergeslagen Ogen, een meeslepende hedendaagse 
tango van de Nederlandse componist Dolf de Kinkelder. 

Een moment van kalmte en rust in de muzikale clubsandwich is Charm me Asleep van Henry 
Leslie, uitgevoerd in een 6-stemmige bewerking van The King’s Singers. 

Naar Engelse traditie van de Proms staat een aantal klassieke toppers op het programma, 
waaronder het Halleluja Chorus van Georg Friedrich Händel. Het kamerkoor zet daar het 
Alleluia van de componist Eric Whitacre naast. Edward Elgar’s Land of Hope and Glory 
vormt het feestelijke en speelse einde van het concert. Natuurlijk met een Latin-twist!

KAARTEN 
Bestel je kaarten bij voorkeur online via www.toonkunst.nl:

 •   Normaal tarief: € 20,- 

 •   Vrienden: € 16,- 

 •   Jeugd tot 12 jaar en CJP: € 10,-

Of koop je toegangsbewijs aan de zaal; zowel contant als met pin.

We zien je graag op 11 juni!
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