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Eigentijdse passieconcerten met Dudok Kwartet, Michaela Riener en Erik Bosgraaf 

Musici spelen met ruimte en beweging in 

The Pocket Passions 
 

AMSTERDAM 25/2/2016 | Het Dudok Kwartet, sopraan Michaela Riener en blokfluitist Erik 

Bosgraaf spelen en zingen The Pocket Passions. Vrijdag 25 maart op Kasteel Nijenrode in 

Breukelen, zondag 27 maart in TivoliVredenburg in Utrecht en op maandag 28 maart in 

Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam. Rosabel Huguet uit Berlijn verzorgt de choreografie voor 

deze eigentijdse en theatrale passieconcerten. Subtiele en verrassende bewegingen brengen 

zowel de muziek als de musici dichterbij dan ooit. 

 

Het programma omvat uiteenlopende stukken uit verschillende stijlen: van middeleeuws via klassiek en 

Gregoriaanse improvisatie tot neoromantisch. Eén van de higlights is de wereldpremière van Oh My Boy 

van componist en tekstdichter Pim Moorer: een moderne lovesong als hedendaagse versie van het 

barokke Stabat Mater. Hier tegenover staat Beethovens monumentale Heiliger Dankgesang, dat hij 

componeerde uit dankbaarheid voor zijn herstel na een langdurige periode van ziekte. In The Pocket 

Passions spelen de musici met ruimtelijkheid en beweging. Zij nemen het publiek mee in een processie 

waarin liefde, lijden, dood en hoop centraal staan. 

 

Programma 

Victimae paschali laudes (Gregoriaans a capella) 

Pim Moorer - Oh My Boy (wereldpremière), voor strijkkwartet, blokfluit en sopraan  

Laat-middeleeuwse improvisaties voor blokfluit en zang 

Johann Sebastian Bach - Koraalbewerkingen en sinfonia's voor de Paastijd, voor blokfluit en strijkkwartet  

Ludwig van Beethoven - Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheid, in der  

lidischen Tonart opus 132 no. 3 voor strijkkwartet 

 

The Pocket Passions | Dudok Kwartet, Michaela Riener - sopraan, Erik Bosgraaf - 

blokfluit. Choreografie Rosabel Huguet. 
 

Vr 25 maart 2016 20.15 uur  Breukelen, Kasteel Nijenrode 

Zo 27 maart 2016  20.00 uur Utrecht, TivoliVredenburg 

Ma 28 maart 2016 20.15 uur Amsterdam, Muziekgebouw aan ’t IJ 
 

Tickets & Info www.kamconcerten.nl 
 

 

Noot voor de redactie: voor meer informatie en/of het aanvragen van een interview kunt u contact 

opnemen met Johan Kloosterboer van De Nieuwsmakelaar. Telefoon 06-52 626 907, email 

johan@nieuwsmakelaar.nl. 

 

 


