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Ieder jaar in de periode voor Goede Vrijdag is de Matthäus 
Passion op vele plaatsen te horen. De Matthäus Passion is een 
oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is 
een van de onbetwiste muzikale monumenten uit de klassieke 
muziek. Bach’s Matthäus Passion behoort tot de machtigste en 
meest ontroerende uitingen van het lijdensverhaal van Christus. 
Vanaf de eerste noten tot het adembenemende slotkoor heeft 
Bach door het spelen met getallen en harmonisaties de 
complete partituur geladen met talrijke subtiele symbolische 
verwijzingen naar de woorden volgens het evangelie van 
Mattheüs. 

Muziekdocent Evert van Loon geeft een cursus van drie 
ochtenden waarin hij met de cursisten naar de muziek gaat 
luisteren en uitleg geeft over de Matthäus Passion. Aan de orde 
komen o.a. de opbouw van het stuk, de relatie tussen muziek 
en tekst, uitvoeringsmanieren, de symboliek, de werkwijze van 
Bach en de tijd waarin het gecomponeerd is. 

De cursus wordt besloten met een gezamenlijk bezoek aan de 
Matthäus Passion in de Oosterpoort te Groningen uitgevoerd 
door de Nederlandse Bachvereniging o.l.v. dirigent Shunske 
Sato. (Zelfde uitvoering als in de Grote Kerk Naarden). Voor de 
deelnemers is er een gereserveerde plaats op een 
gegarandeerd goede plek in de grote zaal. Dus geen harde 
bankjes! 

 
 
DATA 
CURSUSOCHTENDEN: 
Vrijdag 11, 18 en 25 maart 2022, 
van 10:00 tot 12:00 uur 
 
  

PLAATS CURSUS: 
Over Entinghe  
Entingheweg Dwingeloo 

 
  

OPGAVE: 
Vóór 15 januari 2022 i.v.m. 
gereserveerde plaatsen 
Bij Evert van Loon, 
info@evertvanloon.nl 

 
  

MAX. AANTAL 
DEELNEMERS: 
15 
 
  

KOSTEN: 
€ 105,- voor drie cursus-
ochtenden incl. koffie met cake, 
lesmateriaal, entree-kaart voor 
gereserveerde zitplaats in de 
Oosterpoort (op de 1+ rang!) 
 
  

CONTACT: 
Evert van Loon 
0521 59 22 97 
info@evertvanloon.nl 
Zie ook www.evertvanloon.nl 

 

http://www.evertvanloon.nl/

