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Heb je belangstelling om mee 
te doen of wil je meer weten?  

Meld je dan bij het  

projectsecretariaat van   

KEMPENKOOR  

workshopMP@kempenkoor.nl 

of: 

040-2537994 

06-10478735 

Geef in de mail aan: 

welk koor je wil instuderen 

welke stemsoort je hebt 

eventuele koorervaring en of    

je een partituur nodig hebt. 

Kijk ook op: 

www.kempenkoor.nl 

www.matthauspassionoirschot.nl 

 

 Beschik je over een goede stem? 

   Heb je altijd al de Matthäus Passion    

van J.S. Bach willen zingen? 

      Grijp dan nu je kans om dit werk in      

te studeren, samen met ervaren      

koorzangers!  

 

 Jouw hoogtepunt kan dan de uitvoering  

van de Matthäus Passion op                            

13  april 2022 worden! 

 

 

KEMPENKOOR 

Zingen met hart en ziel. Dat  staat 

voorop voor de circa 65 leden van 

Kempenkoor.                            

De Matthäus Passion staat al meer 

dan 15 jaar op ons programma. 

De jaarlijkse uitvoering in de    

Sint-Petrusbasiliek in Oirschot mag 

altijd op een positief onthaal van 

de luisteraars rekenen.    

Daarnaast zingen we andere, 

veelal grote koorwerken – van 

barok tot eigentijds – vaak met 

professionele orkesten en solisten.  

Artistiek leider Cees Wouters haalt 

al meer dan 30 jaar de mooiste 

klank in ons naar boven! 

mailto:workshopMP@kempenkoor.nl
http://www.kempenkoor.nl
http://www.matthauspassionoirschot.nl


De Workshopreeks 

Koor 1   

Zaterdag 6 nov. 2021 van 10.00 tot 

13.30 uur 

Zaterdag 27 nov. 2021 van 10.00 tot 

13.30 uur 

Vrijdag 3 dec. 2021 van 

19.00 tot 21.30 

uur.  

Locatie: De Bond, 

Rapportstraat 29, 

Veldhoven 

Koor 2 

Zaterdag 8 jan. 2022 

van 10.00 tot 13.30 uur 

Zaterdag 22 jan. 2022 van 10.00 tot 

13.30 uur 

Vrijdag 11 feb. 2022 van 19.00 tot 21.30 

uur.  

Locatie: Oirschot  

Op de vrijdagavonden zijn aansluitend aan 

de repetitie de audities voor deelnemers die 

als projectzanger willen meedoen aan de 

uitvoeringen.  

De Uitvoeringen: 

Ma. 11 april 2022, 20.00 uur, Gerwen 

Hoogtepunten Matthäus Passion  

Wo. 13 april 2022, 19.30 uur, Oirschot  

Integrale uitvoering Matthäus Passion 

 Vooraf studeren  

De Matthäus Passion is een groot werk. 

Om dit in drie workshops goed onder de 

knie te kunnen krijgen, is het nodig dat je 

vooraf zelfstandig de desbetreffende 

koorwerken instudeert! De 

oefenbestanden staan o.a. op 

www.cyberbass.com en op 

www.koorpartij-oefening.nl/oefenbestand

-1-tm-4d.html 

Na afloop van de workshops  

Je beheerst nu de noten van dit koorwerk. 

Daarna zijn er drie mogelijkheden: 

Je laat het erbij en geniet na.  

Je wilt als projectzanger meedoen aan 

de MP-uitvoering in 2022. Je doet 

auditie bij de dirigent. Bij positieve 

uitkomst neem je vanaf medio 

februari deel aan 7 repetities van  

Kempenkoor (maandagavond). Dan 

studeren de twee koren 

gezamenlijk het werk in.  

De Matthäus Passion komt misschien te 

vroeg, maar je wilt wel lid worden 

van Kempenkoor. Ook dan is er een 

test bij de dirigent. 

 

 

 

Workshop ”Zing de Matthäus”  

Kempenkoor voert na twee coronajaren  

in april 2022 weer de Matthäus Passion 

uit in de sfeervolle Sint-Petrusbasiliek in 

Oirschot. We bieden dit keer een reeks 

inspirerende workshops aan voor 

geïnteresseerden. Samen met een groot 

aantal koorleden studeer je tijdens drie 

workshops de koorwerken van dit 

magistrale werk in.  

Omdat de Matthäus Passion een 

dubbelkorig werk is, zijn er dus twee 

workshop-reeksen waaruit je kunt 

kiezen:  

voor koor 1  

(6-11, 27-11 en 3-12 2021) 

en voor koor 2  

(8-1, 22-1, 11-2 2022) 

Aan de workshops kunnen alle 

stemgroepen deelnemen:  sopranen, 

alten, tenoren en bassen.  

Voor deelname wordt een bijdrage 

gevraagd: € 50 . Een partituur kun je 

bestellen voor € 15. 

http://www.cyberbass.com

