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Dudok Ensemble brengt Matthäus Passion naar Zuid-Korea 
Het meesterwerk op avontuur naar Seoul, Busan en Daegu 
 
Van 8 tot en met 16 april, in het midden van wat normaal gesproken het drukste deel van het 
concertseizoen is, vertrekt het Dudok Ensemble naar Zuid-Korea voor een grote achtdaagse 
concerttour. De 95 leden van het illustere Nederlandse muziekgezelschap reizen diagonaal door Zuid 
Korea met op de lessenaar hèt meesterwerk voor de tijd van het jaar:  de Matthäus-Passion 
(BWV244) van J.S. Bach. Dit werk, bekend als een van de grootste muzikale prestaties in de 
geschiedenis van de klassieke muziek, wordt uitgevoerd in Seoul, Busan en Daegu. 
Het bekende koor en orkest wordt geleid door artistiek leider en oprichter Johan Rooze: We reizen 
naar een land waarvan we de taal niet begrijpen, maar waar woorden stoppen, neemt de muziek van 
Bach het over! 
 
Concerten 

Waar in Nederland de uitvoering van de Matthäus-Passion tot de grote Nationale tradities behoort, 
wordt het werk in Zuid Korea maar zelden uitgevoerd. Het beloven daarom drie bijzondere concerten 
te worden. Te meer omdat de uitvoeringen plaatsvinden op drie bijzondere locaties. In Seoul is dat 
de Kyong Dong kerk, de architectonische bezienswaardigheid uit het midden van de jaren tachtig. In 
Busan treedt het Ensemble op in het technisch hoogstaande Sohyang Music Theatre. In Daegu is het 
gezelschap te gast in de gloednieuwe Beomeo Kathedraal van het Aartsbisdom Daegu. 

  
10 april  Seoul  Kyongdong Church  19:00 uur 
12 april  Busan  Sohyang Theater  19:00 uur 
14 april  Daegu  Beomeo Cathedral  14:00 uur 
 
 
Solisten 
 
Het ensemble reist met enkele van de beste vocale solisten die Europa rijk is. De cast van de 
avontuurlijke Matthäus: 
 
Evangelist  Ryan Williams (VK) 
Christus  Evert Jan Nagtegaal (Nederland) 
Sopraan  Cressida Sharp (VK) 
Altus   Kaspar Kröner (Duitsland) 
Tenor   Aaron John Godfrey-Mayes (VK) 
Bas  Marijn Zwitserlood (Nederland) 
 
 
De grote passie 
 
De Matthäus-passie wordt beschouwd als een van de grootste werken uit de Barokke 
muziekgeschiedenis. Zowel qua duur als qua muzikale bezetting is het een werk van enorme 
proporties: twee koren, twee orkesten en zes solisten zullen het podium betreden, evenals een 



volledig jongenskoor. 
Het kinderkoor van de Beomeo-kathedraal (Daegu) zal het ensemble vergezellen voor de concerten 
in Daegu en Busan. Uniek voor het Dudok Ensemble is de benadering van dit barokke hoogtepunt; de 
spelers en zangers zijn gespecialiseerd in authentieke achttiende-eeuwse uitvoeringspraktijken, die 
een bijzonder transparant gevoel geven aan de interpretatie. 
 

Kaarten 
 
De kaartverkoop begint eind februari. Raadpleeg de Dudok Ensemble-website en sociale media 
regelmatig voor het laatste nieuws: www.dudokensemble.com. Facebook: @dudokkorea. Als u 
geïnteresseerd bent in een speciale samenwerking of sponsoring, neem dan contact op met de 
Dudok Ensemble Tournee Commissie: dudokkorea@gmail.com. 
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Meer informatie: www.dudokensemble.com 
Voor een volledige perskit en interviews, e-mail: dudokkorea@gmail.com. 
 
 
Foto's: 
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