
MEEZINGEN KORALEN MATTHÄUS PASSION 

  WORKSHOP: zaterdag 29 maart 2014 
  Repeteren Koralen van 10:00u tot 16:00u in de Maria van Jessekerk te Delft 
  Inloop en aanmelden vanaf 09:00u. 

MEEZINGEN: donderdag 3 april 2014 
Als hoogtepunt zingt u de ingestudeerde stukken mee tijdens de 
generale repetitie van Z.O.V. Cantarella en solisten, met medewerking 
van het Holland Symfonie Orkest, in de Raamstraatkerk te Delft. 
Aanvang: 19:00u 
 

LEZING: 
Voorafgaand aan deze generale repetitie is er in de Raamstraatkerk een 
lezing hoe BACH aan de hand van de kruisvorm de Matthäus Passion 
heeft gecomponeerd. Aanvang: 15:00u 
 

KOSTEN:  € 35,- inclusief partituur, koffie / thee. 
Praktische informatie: zie ommezijde. 

1.    O      Haupt voll Blut   und  Wun  --- den 
2.    Du       ed – les     An -- ge-  Sich   ---  te 

C A N T A R E L L A 

4-stemmig Ervaring niet nodig 
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PRAKTISCHE INFORMATIE: 
 

WORKSHOP: 
Op zaterdag 29 maart 2014 bent u vanaf  09:00u welkom in de Maria van Jessekerk aan de Burgwal te Delft om, met 
ondersteuning van enkele leden van Zang- en Oratorium Vereniging  Cantarella uit Delft, een aantal Koralen van de 
Matthäus Passion in te studeren. Start repetities: 10:00u. 
Ook komt het slotkoor “Wir setzen uns mit Tränen nieder” aan bod. 
 

ZANGERVARING IS NIET NODIG ! 
Als u graag naar de Matthäus Passion luistert of als U de Koralen meezingt in de kerk of ergens anders, is het wellicht 
interessant om deze Koralen ook eens samen met andere stemgroepen (Sopranen, Alten, Bassen en Tenoren) in te 
studeren. 
Op deze zaterdag krijgt u een indruk van het vierstemmig zingen van deze prachtige stukken. 

 
DIRIGENT EN PIANIST: 
Het geheel staat onder leiding van Johan Sonneveld, dirigent van o.a. Zang- en Oratoriumverening Cantarella uit Delft, 
Koninklijke Zangvereniging Excelsior  uit Den Haag en Christelijke Oratoriumvereniging Sursum Corda uit Rotterdam. 
 
Tijdens de repetities in de Maria van Jessekerk wordt u op de piano begeleid door Ronald Jochems, die o.a. bij de eerste 2 
genoemde koren de vaste begeleidings-pianist is. 
 

MEEZINGEN TIJDENS DE GENERALE REPETITIE: 
Het hoogtepunt is ongetwijfeld dat u tijdens de generale repetitie van Cantarella op donderdag 3 april in de 
Raamstraatkerk te Delft de door u ingestudeerde Koralen mag meezingen. 
Tijdens deze generale repetitie van de integrale Matthäus Passion worden Cantarella en professionele solisten begeleid 
door het Holland Symfonie Orkest.  Inzingen koor: 19:00u.  Om 19:30u start de generale en gaan de kerkdeuren  dicht. 
U krijgt hiermee een mooi kijkje achter de schermen tijdens een generale repetitie. 
 

LEZING OVER DE KRUISVORM: 
Voorafgaand aan deze generale repetitie is er een lezing over ‘De Kruisvorm in de Matthäus Passion’ door Kees van Houten 
die op een zeer inspirerende wijze uitlegt hoe BACH zijn Matthäus Passion aan de hand van de kruisvorm heeft 
gecomponeerd. Aanvang: 15:00u 
Na afloop (17:00u) en vóór de aanvang van de generale (19:00u) kunt u wellicht in Delft een klein hapje eten. 
 

KOSTEN: 
De prijs om aan dit 3-delige evenement mee te doen is slechts € 35,- 
 
Cantarella  zorgt voor de partituur. 
Tijdens de workshop op zaterdag en de generale repetitie op donderdag is koffie en thee gratis. 
 

INSCHRIJVEN: 
U kunt zich inschrijven via de volgende link: http://enquetemaken.nu/r/104da  
U kunt het verschuldigde bedrag ad. € 35,- over maken op rekeningnummer NL02 INGB 0000 3116 45  t.n.v. 
Z.O.V. Cantarella Delft onder vermelding van ‘Meezingen Koralen’, naam deelnemer en woonplaats. 
 
Uiterste termijn voor inschrijving is: zaterdag 8 maart 2014. 
 
De inschrijving is definitief als uw betaling bij de penningmeester van Cantarella binnen is. Tussen  8 en 15 maart ontvangt 
u nadere instructies m.b.t. dit evenement. 
 

VRAGEN EN INFORMATIE: 
Voor vragen kunt u terecht bij Netty Zegers, tel. 06 51 44 57 02 of Jaap Boon, tel. 06 55 33 46 71. 
Of stuur een e-mail naar: MeezingenKoralenMPBach@gmail.com 
 
Tot ziens op dit enerverend evenement. 
Z.O.V. Cantarella. www.cantarella-zingt.nl C A N T A R E L L A 
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