Matthäus Passion op 24 en 25 maart a.s.
Dit groots opgezette project met bijna 100 uitvoerenden is een
samenwerking tussen de afdeling Cantiqua Concert van Gemengd Koor
Cantiqua, Kamerkoor Tourdion Waalwijk en Stichting Bachcantates Tilburg.
De artistieke leiding is in handen van Arjan van Baest.
De eerste uitvoering van deze Matthäus Passion vindt plaats op zaterdag 24
maart 2018 in Concertzaal Tilburg, aanvang 19.30 uur. De tweede uitvoering
is op zondag 25 maart 2018 in Theater de Leest Waalwijk, aanvang 19.00
uur.
Cantiqua Concert organiseert dit als amateurvereniging nu al voor de derde
keer. Daarmee is een Matthäus-traditie aan het ontstaan voor Tilburg en
omstreken.
De vocale solisten zijn Peter Vos tenor (Evangelist), Frank Hermans bas
(Christus), Tineke Roseboom sopraan, Eline Welle alt, Jelle Leistra tenor
(aria's) en Marcel van Dieren bas (aria's).
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Toegangskaarten à € 27,75 (incl. servicetoeslag) voor de uitvoering in
Tilburg op 24 maart 2018 zijn verkrijgbaar bij:
Lia de Kok T: 013 533 41 32
kaartverkoopcantiqua@gmail.com
www.cantiqua.nl/kaartverkoop
Concertzaal Tilburg www.concertzaaltilburg.nl T: 013 543 22 20
Aan de kassa: Louis Bouwmeesterplein 1 Tilburg telefonisch: 013 543 22 20
Toegangskaartjes (E-tickets) à €25,85 (incl. toeslag) voor de uitvoering in
Waalwijk op 25 maart 2018 zijn verkrijgbaar bij:
Theater De Leest www.deleest.nl/bestel/4898 T: 0416 33 17 51
De Matthäus Passion is opnieuw
geprogrammeerd, omdat de
uitvoeringen twee jaar geleden
in Tilburg en Den Bosch een
groot succes waren, zowel
artistiek als wat betreft het
aantal luisteraars. De reacties na
afloop waren overweldigend. De
samenwerking met de andere
partners ligt voor de hand, want
artistiek leider Arjan van Baest is
dirigent van Cantiqua Concert,
van de Stichting Bachcantates
Tilburg en is in het verleden
dirigent geweest van Kamerkoor
Tourdion.

Het programma van Cantiqua Klassiek voor de komende weken vindt u hier….
Afmelden

