
 

Matthäus Passion op Maurick College en in de Lambertuskerk 

 

Aan alle ouders en verzorgers van de leerlingen van het Maurick College, 

 

Op 5 april vindt een speciale, verkorte uitvoering van de Matthaus Passion plaats op 

het Maurick College voor de leerlingen van 4 HAVO en 4 VWO. Dit is een 

samenwerking tussen het Lambertspodium, Projectkoor Brabant en het Maurick 

College. 

 

Op het Maurick College wordt een verkorte uitvoering gegeven. Zoals dirigent Lex 

Wiersma het verwoord: “De jeugd kennis laten nemen van een levend deel van ons 

culturele erfgoed. Een werk dat kan verbinden. Het lijdensverhaal gaat over 

medeleven met elkaar. Over geweldloosheid en respect. Maar ook houdt het de 

mens een spiegel voor en laat ons haarscherp onze zwakke (slechte) kant zien 

terwijl wij ook verbondenheid voelen met het lijdende persoon. Dit werk overstijgt 

religie en culturele diversiteit en weet de luisteraar in het diepst van zijn of haar 

emotie te raken en zet telkens weer aan tot zelfreflectie en bezinning, iets dat onze 

tijd maar al te goed kan gebruiken”. 

 

De uitvoering op het Maurick College is de opmaat naar de uitvoering in de 

Lambertuskerk op 8 april. 

 

Natuurlijk roepen we u als ouders en verzorgers op om de uitvoering in de 

Lambertuskerk te bezoeken. 

Kaarten voor de Matthäus Passion kosten € 39,50, inclusief een pauze-arrangement 

en een programmaboekje, en kunnen gekocht worden bij de Bruna-vestigingen op 

het Moleneindplein en Marktveldpassage, en via de webwinkel van Projectkoor 

Brabant (www.mijnwebwinkel.nl/winkel/projectkoor-brabant).  

 

Voor meer informatie zie www.projectkoorbrabant.nl en 

http://www.lambertuskerkvught.nl/lambertuspodium 
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_________________________________________________________________________________ 

 

Openbare repetitie Matthäus Passion 7 april 20.00 Lambertuskerk 

 

Op 7 april om 20.00 vindt er een openbare repetitie plaats waar de verkorte versie 

wordt uitgevoerd als generale voor de uitvoering van 8 april.  

 

Als ouders en verzorgers van leerlingen van het Maurick College kunt u deze 

repetitie bijwonen.  

 

Door middel van deze brief nodigen we u daarvoor uit. Aanmelden daarvoor is niet 

noodzakelijk, maar heeft wel onze voorkeur.  

 

 

Praktische informatie: 

Aanvang: 20.00 

Locatie: Lambertuskerk, Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught 

Aanmelden: lambertuspodium@gmail.com ; of neem een print mee van deze tekst, 

is tevens toegangsbewijs. 

Kosten: 15 euro 
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