
AAN ALLE (al mijn) KOORLEDEN, 
  
Hoi allemaal, daar ben ik weer. Hierbij stuur ik jullie 
alweer Coronaal no: 5 
Deze keer gaat het over ons gemeenschappelijk doel, onze 
passie, datgene, dat wij zo graag delen: MUZIEK. 
En binnen de muziek over (deze week) één onderdeel 
daarvan: De Mattheus Passion van J. S. Bach. 
  
Je zult het niet geloven, maar ook ik ben druk in de weer 
(geweest) om te zien hoe wij via de computer met elkaar kunnen zingen, maar 
helaas, dat is nog niet gelukt. Toen dacht ik: misschien kan ik toch op een 
digitale manier iets voor jullie betekenen en ging daarmee aan de slag. Want 
misschien ga je de komende dagen en/of op Goede Vrijdag de Mattheus Passion 
beluisteren en dan vind je het misschien fijn om er alvast iets meer over te 
weten. En dus ging ik ermee aan het werk. 
  
Met behulp van Denise ging ik alles klaarmaken hoe je zo’n opname moet doen 
en zo, want eerlijk gezegd weet ik daar weinig van. Na (enkele dagen) tekst 
schrijven, muziekvoorbeelden erbij halen en daarna vooral stoeien met de 
techniek was het gelukt: ik had een hele film met voorbeelden erbij klaar. Maar 
helaas . . . . . het opslaan lukte niet . . .  Van alles geprobeerd maar het lukte op 
geen enkele manier. Zou ik nu alles weer opnieuw in moeten spreken?  
Toen nam Pascal het “even” over en wist uren later mij de oplossing aan te 
reiken: hij had de hele film in 3 stukken geknipt. Zou ik dat vooraf geweten 
hebben, dan had ik mij daarop aangepast, nu zijn de “knipmomenten” misschien 
wat minder logisch maar  . . . . . . hij is nog op tijd om te verzenden. En voor een 
eerste keer ? 
 Ik heb er veel van geleerd, ook als ik mijzelf in die film terugzie en dan denk: dat 
kan anders. Maar dit is het nu zoals het is en . . . . . . ik hoop dat jullie er wat aan 
hebben. Je kunt alle drie delen achter elkaar kijken of verdeeld over dagen of 
gewoon ergens stoppen om er later mee door te gaan. Misschien handig om er 
een potlood en papier in de buurt te hebben?  
  
Ik wens jullie een mooie “Mattheus beleving” toe, zinvolle anderhalve meter 
Pasen en  . . . . blijf gezond! 
Tot de volgende keer en groet, 
Hans. 
  
deel 1: https://youtu.be/Uw3hcMwlTrk 
deel 2: https://youtu.be/nT6CeLzCkmU 
deel 3: https://youtu.be/xv81Jz0f9mw 
  
PS Kijk voor zekerheid of de video vooraan begint en of geluid en instellingen 
goed staan. 
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