Johannes Passie
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12 & 13 mrt 2016 – Amsterdam & Overveen

SANNE NIEUWENHUIJSEN

Zaterdag 12 mrt ’16
19.30 uur
Dominicuskerk
Spuistraat 12
Amsterdam

Zondag 13 mrt ’16
15.00 uur
OLV Onbevlekt
Ontvangen-kerk
Korte Zijlweg 7
overveen
Met een
inleiding
door
Michel
Khalifa
(musicoloog)

facebook.com/vocoza

De Johannes Passie van Bach is een van de meest
geliefde koorwerken ooit geschreven. In de passie wordt het lijden en sterven van Jezus verteld,
zoals beschreven door de evangelist Johannes.
Het gaat over een mens met een missie, die weet wat er
staat te gebeuren en daar niet voor terugdeinst omwille
van de redding van alle mensen.
Het koor speelt een theatrale rol. Soms als de opgezweepte meute, of vileine farizeeërs in de turbae. Dan
weer als spirituele reflectie op Jezus of zijn discipel Petrus
in de vele ontroerende koralen.
Kamerkoor Vocoza brengt deze klassieker met een orkest
in originele bezetting uit de tijd van Bach (1685-1750) en
een zestal professionele solisten.
Met medewerking van Concerto d’Amsterdam en de
solisten Geoffrey Degives (Evangelist), Arnout Lems en Job
Hubatka (Christus, resp. 12 en 13 maart), Wendy Roobol
(sopraan), Jan Kullmann (countertenor), Arco Mandemaker
(tenor-aria’s) en Frans Huijts (bariton-aria’s).
Het concert wordt gloedvol ingeleid door musicoloog
vocoza.nl/johannes
Michel Khalifa. 

Entree € 27,50 of € 17,50 (jongeren tot
26 jaar, houders van CJP, Stadspas en
HaarlemPas). U ontvangt € 1,50 vroegboekkorting op het volle tarief bij on line reserve-

ring én vooruitbetaling op NL05 INGB 0005
0572 19 t.n.v. Vocoza in Amsterdam. Zaal en
kassa gaan drie kwartier voor aanvang open.
Voorverkoop via de leden of vocoza.nl.

Kamerkoor Vocoza
Majubastraat 7 C
1092 KC Amsterdam
info@vocoza.nl

The St. John Passion
(BWV245) of Johann
Sebastian Bach will be
performed by Chamber
choir Vocoza, one of the
best amateur choirs in
the Amsterdam region.
Together with the
professional orchestra
Concerto d’Amsterdam
and six talented soloists.
March 12th in the centre
of Amsterdam, March
13th in Overveen (near
Haarlem).
Mede mogelijk gemaakt door

Zaterdag 12 mrt ’16
19.30 uur
Dominicuskerk
Spuistraat 12
Amsterdam

Zondag 13 mrt ’16
15.00 uur
Onze Lieve Vrouwekerk
Korte Zijlweg 5
overveen
Met een
inleiding
door
Michel
Khalifa
(musicoloog)

facebook.com/vocoza

De Johannes Passie van Bach is één van de
meest geliefde koorwerken ooit geschreven. In
de passie wordt het lijden en sterven van Jezus verteld, zoals beschreven door de evangelist Johannes.
Het gaat over een mens met een missie, die weet
wat er staat te gebeuren en daar niet voor terugdeinst
om wille van de redding van alle mensen.
Het koor speelt een theatrale rol. Soms als de opgezweepte meute, of vileine farizeërs in de turbae. Dan
weer als spirituele reflectie op Jezus of zijn discipel
Petrus in de vele ontroerende koralen.
Kamerkoor Vocoza brengt deze klassieker met een
orkest in originele bezetting uit de tijd van Bach (16851750) en een zestal veelbelovende jonge solisten.
Met medewerking van Concerto d’Amsterdam en
de solisten Geoffrey Degives (Evangelist), Arnout Lems
(Christus), Wendy Roobol (sopraan), Jan Kullmann
(countertenor) en Falco van Loon (tenor aria’s). Baritonaria’s: ntb. Het concert wordt gloedvol ingeleid door
vocoza.nl/johannes
musicoloog Michel Khalifa. 

Entree € 27,50 of € 17,50 voor jongeren
tot 26 jaar en houders van CJP, Stadspas
en HaarlemPas. U ontvangt € 5,00 vroegboekkorting op het volle tarief bij reservering op de website en vooruitbetaling

vóór 1 februari op rekening NL05 INGB
0005 0572 19 t.n.v. Vocoza in Amsterdam.
Zaal en kassa gaan een half uur voor aanvang open. Voorverkoop via de leden of
vocoza.nl.

Kamerkoor Vocoza
Majubastraat 7 C
1092 KC Amsterdam
info@vocoza.nl

5 EURO KORTING
BIJ BOEKING VOOR 1 FEBRUARI
Mede mogelijk gemaakt door

