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Война и Мир

wordt mogelijk gemaakt door:

Beste bezoeker, van harte welkom!
Na één inzeepdag, drie repetitieweekenden en één repetitieweek staan wij
voor uw neus. Een koor van 38 zangers en zangeressen uit de Nederlandse
(en Vlaamse) studentenwereld. Het NSK is een uniek getalenteerd koor,
ieder jaar opnieuw samengesteld uit de amateurstudentenzangwereld
van Nederland. Dit jaar zijn wij bijzonder blij met harpsoliste Annoes
van der Zande samen te werken; zij heeft zich als het ware als 39ste
koordeelnemer in ons project gevoegd en completeert het programma
met solowerken en werken voor koor en harp, waarvan Antes del Hain
speciaal voor het NSK geschreven is door Imre Ploeg.
Honderd jaar geleden werd de Eerste Wereldoorlog ten einde
gebracht. Hieruit komt het thema van het Nederlands Studenten
Kamerkoor dit jaar: Война и Мир; in het Nederlands Oorlog en Vrede.
De Russische titel is een verwijzing naar de gelijknamige roman van
Leo Tolstoj. Tolstoj uit in dit boek de overtuiging dat gebeurtenissen
voorbestemd en onveranderlijk zijn; hiermee ook de verschrikkingen van
de oorlog.
In realiteit kunnen wij hedendaagse studenten, niet meer
indenken wat oorlog en hieruit volgende schreeuw naar vrede doet met
een mens. En ik durf te stellen, het merendeel van dit publiek ook niet. Wij
hebben ontdekt hoe muziek dit thema desondanks kan benaderen. Van de
beelden van een verwoeste Dresden waar Mauersberger over schreef, de
kwelling van het krijgsgevangenschap van Messiaen tot de zoektocht naar
vrijheid in Wade in the Water. Deze muziek rukte onze diepst verborgen
muzikale vermogens uit onze lijven en bracht het schrijnende thema dicht
bij onze voorheen naïeve harten. Ik nodig u uit mee te volgen in dit boekje
waar de muziek over gaat en te luisteren naar de verschrikkingen, de hoop,
de helden en filosofieën van diens componisten en dichters.
Hartelijk bedankt voor uw komst en veel luistergenot,
Emma Ceulemans
Voorzitter NSK 2018
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Het Nederlands Studenten Kamerkoor is een projectkoor met ongeveer
40 deelnemers, dat ieder najaar door middel van audities wordt
samengesteld uit de meest talentvolle amateurzangers in de Nederlandse
studentenwereld.
In drie weekenden en één week repeteren zij vervolgens
intensief aan een ambitieus hedendaags programma rondom een jaarlijks
wisselend thema, waarmee ze op tournee gaan door heel Nederland.
In 1974 werd het NSK opgericht door een aantal enthousiaste
koorzangers. De eerste vijftien projecten stonden onder leiding van Cees
Rotteveel. Daarna werd het NSK onder andere gedirigeerd door Daniel
Reuss, Huub Kerstens, Hans Leenders, Fokko Oldenhuis en Maria van
Nieukerken. Dit jaar staat het NSK voor de zesde en laatste keer onder
leiding van Kurt Bikkembergs.
Het NSK biedt studenten dé gelegenheid om kennis te maken
met uitdagend hedendaags kamerkoorrepertoire, waar de meeste
studentenkoren niet aan toekomen. De professionele opzet en begeleiding,
bijzondere samenwerkingen met componisten, intensieve repetitieperiode
en afsluitende tournee maken het NSK voor velen tot een ontzettend fijne
en leerzame ervaring om nooit te vergeten!
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Word partner van het
Nederlands Studenten Kamerkoor
Om financieel gezond te blijven is het NSK
altijd op zoek naar nieuwe zakelijke partners
met een hart voor cultuur. Wij kijken graag wat
wij voor u kunnen betekenen.
Zo is er de mogelijkheid om bij ons te
adverteren, maar kunnen wij ook uw evenement
muzikaal aankleden. Voor meer informatie en
bij interesse kunt u contact met ons opnemen
via sponsoring@nskk.nl.
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Dirigent

Kurt Bikkembergs
Kurt Bikkembergs kan bogen op jarenlange
ervaring als dirigent en componist met
een grote voorliefde voor de hedendaagse
koormuziek. Als neoconservatief herkent
en aanvaardt hij de verworvenheden en
kwaliteiten uit het verleden, zonder de positieve
verwezenlijkingen van de huidige generatie uit
het oog te verliezen. Evenwel is hij zich bewust
van maatschappelijk-economische valkuilen,
zoals de onbetrouwbaarheid van de media, en
verliest hij zich hier niet in. Je leven ten dienste
stellen van de muziek en van mensen is zijn
leidmotief.
Bikkembergs werkt graag met jongeren
(van geest) die de muziek centraal willen stellen in hun leven en
tijdens concerten, om luisteraars schoonheid te laten ervaren. Dit houdt
onvermijdelijk zelfstudie, zelfreflectie en zelfontwikkeling in; zowel voor
de leiding als voor de uitvoerders.

Repetitor

Dennis Broeders
Dennis Broeders (*1990) is een veelzijdig
musicus die zich specialiseert in piano,
zangers en koren. Op dit moment volgt hij een
traineeship bij het Nederlands Kamerkoor en
dirigeert hij verschillende koren, waaronder
Ensemble Illustre. Als repetitor is hij betrokken
bij het Nederlands Studenten Kamerkoor.
Hij behaalde zijn bachelor en master
aan het ArtEZ Conservatorium met de
hoofdvakken piano en koordirectie en bijvak
zang. Hij ontving lessen van onder andere
Frank Peters, Marien van Nieukerken en Klaas
Stok. Daarna volgde hij een jaar lessen bij

6

Jos Vermunt aan het Conservatorium van Amsterdam. Als pianist heeft
hij speciale affiniteit met liedbegeleiding en geeft hij pianoles in zijn
eigen praktijk in Culemborg. Daarnaast zingt hij graag zelf in ambitieuze
koorprojecten als Meesters en Gezellen en het Kurt Thomas kamerkoor.

Zangcoach

Nicky Bouwers
Nicky Bouwers studeerde zang (Master) en directie (Bachelor) aan
het Utrechts Conservatorium. Zij vervolgt haar studies momenteel bij
Charlotte Margiono.
Zij is onder andere werkzaam als
zangeres, dirigent en stemcoach voor koren.
Zo is zij diverse malen te horen geweest
als soliste in oratoriumwerken, zoals het
Weihnachtsoratorium van Bach en diverse
Bachcantates, de Messiah en het Utrecht
te Deum van Händel, het Oratoio de Noël
van Saint-Saëns, het Requiem van Mozart
en de Petite Messe Solennelle van Rossini.
Zij vertolkte de rol van de Tante (La Zia
Principessa) in de opera Suor Angelica van
Puccini. Zij werkte als soliste (alt) mee aan
de CD opname van De XIV Stonden, van de
Vlaamse componist Paul Schollaert, o.l.v. Kurt
Bikkembergs.
Verder is zij dirigent van diverse koren in de regio Rotterdam.
Nicky Bouwers is daarnaast gespecialiseerd in stemvorming aan
koren en is zangcoach van diverse koren in Nederland.
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Soliste

Annoes van der Zande
Annoes van der Zande (*1994) begon op zesjarige
leeftijd met harplessen aan de muziekschool
in Amsterdam. Op haar zestiende werd ze
aangenomen op de Jong Talentafdeling van het
Koninklijk Conservatorium Den Haag. Na het
behalen van haar gymnasiumdiploma zette ze
daar haar bacheloropleiding voort bij Ernestine
Stoop. Daar kreeg zij ook lessen van Anton Sie
en Marieke Schoenmakers. Tijdens haar studie
volgde zij masterclasses bij o.a. Hugh Webb,
Isabelle Perrin, Assia Cunego, Manja Smits en
Edward Witsenburg. Tevens begon ze in 2015 aan
een tweede opleiding naast het conservatorium:
bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Dit
jaar rondt ze beide studies af.
Naast haar studies treedt Annoes regelmatig op. Ze heeft een grote
passie voor samen muziek maken in verschillende bezettingen. Zo is zij
actief geweest in diverse (studenten)orkesten waaronder het Nederlands
Studenten Orkest (NSO) en het Nederlands Studenten Kamerorkest
(NESKO) en valt ze regelmatig in bij andere orkesten. Dit programma met
het NSK sluit hier perfect bij aan.

audities nsk 2019
g
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Heb je zin gekregen om mee te zingen in het NSK?
In het najaar van 2018 zullen de audities plaatsvinden voor de
tournee van 2019. Als je meer wilt weten over het NSK of de audities,
kijk dan op onze website www.nskk.nl, volg ons op Facebook, of mail
naar info@nskk.nl.
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Deelnemers

Nsk 2018
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Tenoren

Bassen

Sebastiaan van Leunen
Daan Haanstra
Tijs Hol
Karel Stegeman
Willem Peek
Coen Rouwmaat
Stijn Claerhoudt
Ruderik van Hierden
Dimitrij Ray
Arthur-Ervin Avramiea

Laurens de Mooij
Aafko Boonstra
Staf Ubaghs
Michiel Nonhebel
Sándor Seuntjens
Jildert Denneman
Frank Cornelisse
Mark IJspeert
Gaël Heintges
Koen Vits

Sopranen

Alten

Xenia Kelemen
Rieke Oosterhuis
Merel Spruit
Loni Verweij
Emma Ceulemans
Clara Polzer
Eva Meijboom
Maartje Stroo

Lisanne van der Steeg
Alba Roorda Martinez
Charlotte Povel
Sophie van Weeren
Daan van der Schaft
Niki van de Voort
Nina Maas
Emese Kárpáti
Isabel Frey
Goor Ubaghs

11

Война и Мир

Programma
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Als vil in gote
Wolfram Buchenberg

Antes del Hain
Imre Ploeg (opdrachtcompositie)

De wereld is vergaan
Kimber Bex

Varonis
Pēteris Vasks

Louange à l’éternité de Jésus
Olivier Messiaen, arr. Clytus Gottwald

A New Song
Lucas Wiegerink

Dos abismos
Carlos Micháns

Wie liegt die Stadt so wüst
Rudolf Mauersberger

Wade in the Water
trad./ arr.Norman Luboff

Toccata
Ami Maayani

Impromptu
Lex van Delden

In Flanders Fields
Jean Lambrechts

Friede auf Erden
Arnold Schönberg

Waterloo
Benny Andersson & Björn Ulvaeus

Pauze

Einde
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Wolfram Buchenberg

Als vil in gote

Rust in de ziel, oftewel innerlijke rust staat centraal in Als vil in gote van
de Duitse componist Wolfram Buchenberg (*1962). Voor dit thema koos
Buchenberg een religieuze Middelhoogduitse tekst van & Predigten
Meister Eckhart (ca. 1260-1328). In het eerste deel weerklinkt de roep
tot zielsrust als hoofdgedachte van de preek:
als vil in gote, als vil in friede. Elke zanger neemt
voor dit eerste deel zijn eigen hartslag als tempo,
waardoor de mentale en fysieke rust bepaalt hoe
het werk gaat klinken; elke uitvoering van het werk
is daarmee uniek.
Het tweede deel is een citaat van de heilige
Anselmus (1033-1109) die de mens oproept
innerlijke rust te zoeken door zich te onttrekken
aan onrust; zowel onrust die de wereld met zich
meebrengt als zorgen die men zelf meedraagt.
Anselmus’ raad klinkt door in een recitatief dat
toespeelt naar het Gregoriaans.
Meister Eckhart
Na het recitatief sluit het werk met het tot rust
komen van de ziel. De tekst svenne daz lieht abevellet begint op complexe,
dissonante akkoorden met een significante climax op werlt, waar alle
onrust vandaan komt. Na dit hoogtepunt valt de avond voor de ziel: zij
ontspant zich, sluimert en valt in een diepe slaap.

Vertaling
Als vil bist dû in gote,
als vil dû bist in vride,
und als vil ûz gote,
als vil dû bist ûz vride.
Ist iht einez in gote, daz selbe hât
vride.
Als vil in gote, als vil in vride.
Dar ane kenne, wie vil dû in gote bist
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Zo veel als u in God bent,
zo veel bent u in de vrede
en zo veel als u weg bent van God,
zo veel bent u verwijderd van de vrede.
Is iets in God, dan kent dat de vrede. Zo
veel in God, zo veel in vrede.Hoe veel u
in God bent,
of hoeveel niet,

und ob ez anders ist:
ob dû vride oder unvride hâst,
wan, wâ dû unvride hâst,
in dem múoz dir von nôt unvride sîn,
wan unvride kumet von der crêatûre
und niht von gote.
Ouch enist nihtes in gote,
daz ze vürhtenne sî;
allez, daz in gote ist,
daz ist aleine ze minnene.

zult u herkennen, aan de hand van
hoeveel u in de vrede of in onvrede
bent.
want waar u in onvrede bent
daar móét u in onvrede zijn
want onvrede komt van de schepselen
niet van God.
Er is dan ook niets in God
waarvoor u angst hoeft te hebben;
alles in God is lieflijk;

Sant Anselmus sprichet ze der sêle:
entziuch dich ein wênic
von der unruowe ûzwendiger werke.
Ze dem andern mâle: vliuch, und
verbirc dich
vor dem sturme inwendiger gedanke,
die ouch unruowe machent in der sêle.
Ze dem dritten mâle: entriuwen,
niht enmac der mensche gote
liebers erbieten dan ruowe.
Vastennes und betennes und aller
kestigunge
enahtet noch enbedarf got
zemâle niht wider der ruowe.
Got enbedarf nihtes,
wan daz man im ein ruowic herze
gebe.

Sint Anselmus richt zich tot de ziel:
onttrek je een beetje
van de onrust van de buitenwereld.
Ten tweede: vlucht,
en verstop je
van de storm aan innerlijke gedachten
die ook grote onrust in de ziel brengen.
Ten derde: voorwaar de mens heeft
God niets lieflijkers
te bieden dan vrede
God waardeert waken, vasten
bidden en
zelfkastijding
niet meer dan vrede.
Het enige dat God nodig heeft is wat
de mens naar hem komt met een
vredig gemoed.

Swenne daz lieht abevellet,
sô wirt ez âbent;
swenne alliu diu werlt abevellet
von der sêle, sô ist ez âbent,
sô kumet diu sêle in eine ruowe.

Wanneer het licht valt
breekt de avond aan;
wanneer de hele wereld valt
weg van de ziel, breekt de avond aan
dan komt de ziel tot rust

In der stille und in der ruowe.
dâ sprichet got in die sêle
und sprichet sich alzemâle in die sêle.

In de stilte en in vrede
spreekt God tot de ziel
en fluistert dikwijls zichzelf de ziel in.

l
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kimber bex

de wereld is vergaan
‘I know not with what weapons World War III will be fought, but World
War IV will be fought with sticks and stones.’
Zo profeteerde Albert Einstein in 1948 over de totale vernietiging
van de menselijke beschaving als het met het moderne wapentuig
opnieuw tot een wereldoorlog zou komen. Het einde der tijden of
Apocalyps, die paradoxaal genoeg waarschijnlijk door de mensen zélf zal
worden veroorzaakt (door oorlog, klimaatverandering of eender wat) is een
terugkerend deelthema in ons programma. Messiaen liet zich in zijn Quatuor
pour la fin du temps inspireren door beelden uit de voorspellingen over
de eindtijd uit het bijbelboek Openbaringen en de tekst van Schönbergs
Friede auf Erden speelt eveneens toe op de christelijke apocalyps.
Kimber Bex’ (*1991) De wereld is vergaan opent met een profetisch
citaat uit Openbaringen door de tenorsolist: Johannes zag in een droom
hoe de wereld was vergaan en zag een nieuwe wereld zich ontvouwen.
Het vormt de achtergrond voor het gedicht van Gerrit Achterberg (19051962), die in zijn gedicht Herschepping eveneens droomt van een nieuwe
wereld. In deze wereld heeft niet de mens maar de natuur het voor het
zeggen: na het vergaan van de oude wereld, breekt een nieuwe Gouden
Tijd aan.

Et vidi caelum novum et terram novam;
primum enim caelum et prima terra
abiit;
et mare iam non est.

De wereld is vergaan,
haar naam spelde een nieuw getal,
het licht viel van de sterren af:
verdwaald.

‘En ik zag een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde;
de eerste hemel en de eerste aarde
waren immers vergaan;
en de zee is niet meer.’

Eenzaam lag de goede grond te wenen
over zoveel wederkeer
van liefde en haar weelde
sloeg in lentebloemen neer

g
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En de vogelen vervolgden
het lied dat lang geleden was gestaakt
zo ongemerkt, dat wij vergaten
hoe het tot zwijgen was geraakt
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Olivier messiaen

louange à l’éternité de jésus
Het spoelde van de regen toen op 15 januari 1941, in de ijskoude
buitenlucht van het Duitse gevangenekamp Görlitz, het aldaar
gecomponeerde Quatuor pour le fin du temps voor het eerst klonk. Een
gehoor van 400 krijgsgevangen en bewakers beluisterde de première van
dit kwartet voor viool, klarinet, cello en piano. De instrumenten waren
bij elkaar gesprokkeld en het papier om de muziek op te noteren kreeg
Messiaen (1908-1992) van een goedgezinde Duitse bewaker. Zo ontstond,
in de ellende van het krijgsgevangenschap, een van Messiaen’s meest
bekende werken.
Louange à l’éternité de Jésus is het vijfde deel van het kwartet en wordt
geschreven voor cello en piano. Over het vijfde deel schrijft Messiaen in
het voorwoord van de partituur:

Deze eeuwigheid weet Messiaen treffend uit te beelden in het
stuk. Waar de cello de lange, haast zwevende melodie speelt vormt de
piano de harmonische context waarin deze zich kan bewegen. Dit alles
zonder tijdsaanduiding: alsof er geen tijd is, alsof de muziek zweeft in een
eeuwigheid.
Clytus Gottwald (*1925) bewerkte het stuk in 1992 voor
negentienstemmig koor, een verwijzing naar Messiaen’s fascinatie
voor priemgetallen. De melodie van de cello klinkt in de bovenste
koorstemmen; de mannen verklanken de pianoakkoorden. De tekst die
Gottwald gebruikt, is van Messiaen zelf (afkomstig uit zijn Trois petites
Liturgies de la Présence divin). Voor die tekst kiest Gottwald omdat deze
geen concrete betekenis heeft, maar toch iets uitdrukt. Daarin reflecteert
het de muziek: alsof het geen grond kan vinden, maar ondertussen van
een grote zeggingskracht is.

“Jezus wordt hier gezien als het Woord. Een brede frase op de cello,
‘oneindig langzaam’, verheerlijkt vol liefde en eerbied de eeuwigheid van
het Woord, krachtig en teder, “welke tijd nooit eindigt”. De melodie strekt
zich majestueus uit met een bepaalde tedere, vorstelijke afstandelijkheid.
“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was
God’ (Johannes 1:1)”
Een gevangenenorkest in kamp Gorlitz
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Carlos micháns

dos abismos

De Argentijnse Carlos Micháns (*1950) zette niet alleen de noten, maar
ook de tekst van dit werk op papier. Het gedicht dient in zeer hoog tempo
voorgedragen te worden, opdat de beschreven onrust goed tot zijn recht
komt. In het eerste deel wordt een innerlijke strijd omschreven; een
situatie van eenzaamheid, wanhoop, onbegrip en richtingloosheid. ‘Staat
stil, begrijpt niet dat er geen doel is, geen breedtegraad, geen grens’. Al uit
de eerste regels van het gedicht blijkt de verwarde staat van de persoon
waarover Michàns heeft gedicht.
Toen Carlos Michàns in de jaren voor publicatie van dit werk
herstelde van een hartaanval ervoer hij het opnieuw oppakken van het
leven als een zoektocht naar vrede. De hartaanval zorgde voor een gevoel
van stilstand en eenzaamheid bij de componist. Gelukkig kwam hij niet in
een situatie van totale verwoesting terecht, waarover wel in het tweede
deel van het gedicht wordt geschreven aldus de componist zelf. In dit
tweede deel wordt gedicht over een het gevoel na strijd en verwoesting.
De totale troosteloosheid van verwoesting is als de verloren eenzaamheid
in een woestijn, volgens Michàns.
Opvallend is dat de tekst van de twee verschillende delen van
het stuk niet in verband staan met elkaar, volgens Michàns. Terwijl het
eerste deel een innerlijke strijd omschrijft, gaat het tweede deel over
werkelijke strijd en bijbehorende verwoesting. Of een dergelijke staat van
verwoesting weer leidt tot een innerlijke strijd is aan de interpretatie van
de lezer over te laten.

I Sin Título - Zonder Titel
Sin sentido ni destino
siempre en movimiento
avanza y retrocede
se detiene no comprende
que no hay rumbo establecido
que no hay límites
fronteras latitudes,
extraviado en su estupor
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Zonder richting noch bestemming
in beweging blijven
eerst vooruit dan achteruitgaan
hij staat stil begrijpt niet
dat er geen bepaald doel is
geen grens limiet
of breedtegraad,
verdwaald in zijn verstarring

en la profunda nada
de su inercia piensa,
piensa y se vacía
en el oscuro hueco
de su ausencia
como un nudo tenso
de ansiedades se desata,
vaga, se desmaya
un solo instante en la infinita
soledad de su silencio
se desangra en la Carrara
de un altar sin sios ni acólitos
esconde la cabeza
entre las alas gélidas
de un ídolo de piedra
Ilora, gime,
se desnuda y cae, y cae
en el abismo sin sentido
ni destino de sí mismo
siempre en movimiento
avanza y retrocede
se detiene no comprende
que no hay rumbos
latitudes ni fronteras
no comprende.

in het bodemloze niets
van zijn inertie denkt hij,
denkt hij leegt zich
in het donk’re gat
van zijn afwezigheid
als een gespannen knoop
van angsten maakt hij zich los,
doolt hij, valt hij even flauw
in het oneindige alleen zijn
van zijn zwijgen
bloedt hij op het witte marmer
van een altaar zonder God
noch acolieten steekt zijn hoofd
tussen de koude vleugels
van een stenen beeld
hij huilt, hij kreunt,
hij kleedt zich uit en valt, en valt
in het ravijn zonder bestemming
zonder richting van zichzelf
blijft in beweging
gaat vooruit en achteruit
staat stil begrijpt niet
dat er geen doel is
geen breedtegraad geen grens
begrijpt-ie niet

II Final - Einde
Por último el silencio,
Profundo, aterrador, definitivo.
No hay descanso para el alarido
sin garganta, no hay final
para el hermético plañir
de los escombros.
Un ejército
de sombras coaguladas
se extravía en el paisaje
tachonado de viruelas.
como espinos temblorosos
crecen manos en las grietas
de cemento, mientras,
lejos e invisible al mundo
huérfano de flores,
se desangra, solitario, el sol

Tot slot de stilte.
diep, verschrikkelijk, definitief.
Voor de kreten zonder keel
geen rust,
geen einde aan het hermetische
gejammer van het puin.
Een leger
van gestolde schaduwen
verdwaalt in het met pokken
opgemaakte landschap.
Als bibberende steendoorn
groeien handen
uit betonnen barsten, terwijl,
ver weg en onzichtbaar
voor de bloemenloze wereld
bloedt in eenzaamheid de zon.
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arr. norman luboff

wade in the water

In een tijd van onderdrukking en slavernij werd in het midden van de
19e eeuw de tekst van Wade in the Water geschreven en op muziek gezet.
Dergelijke zogenoemde negro-spirituals zouden aan de basis liggen van
verscheidene latere Afro-Amerikaanse muziekstijlen als de jazz, blues en
hiphop. In veel negro-spirituals is het volledige vertrouwen van slaven in
de gerechtigheid van God en de belofte van een vrij bestaan in het nu of
het hiernamaals terug te vinden.
Wade in the water, wade in the water, children,
wade in the water, God’s a gonna trouble the water.

See that band all dressed in red,
Looks like the band that Moses led
Harriet Tubman heeft in de 19e eeuw slaven geholpen bij hun
ontsnapping door middel van een ondergrondse spoorweg, en wordt
daarom ook wel “Mozes van haar volk” genoemd. Op deze manier wordt
het verhaal uit het Oude Testament over de bevrijding van het Joodse volk
uit Egypte vergeleken met de verlossing van het lot van de Afrikaanse
slaven in Amerika.

De conga’s zijn verzorgd door Aeris Brassband

Wade in the Water was een oproep om tijdens de ontsnapping van
het slavernijbestaan zichzelf in het water te begeven. Op deze manier zou
de ontsnappende slaaf bevrijd worden van geuren, waardoor speurhonden
onmogelijk de slaaf nog konden traceren. Dit is een voorbeeld van een
geheimcode die in de teksten van een spiritual verwerkt werd, om slaven
te helpen bij de ontsnapping. In Johannes 5: 2-9 wordt het verhaal over
het geneeskrachtige water van Betzata verteld. Wanneer het water in
Betzata aangeraakt werd door een engel, zou de eerstvolgende die het
water betrad genezen van al zijn kwalen. Het waden in het water kan
dus ook gezien worden als uitroep van hoop op een beter bestaan na
ontsnapping uit het slavernijbestaan.
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lex van delden

impromptu

Lex van Delden (1919–1988) was een Nederlandse componist.
Aanvankelijk studeerde hij medicijnen aan de Universiteit van Amsterdam,
maar op jonge leeftijd was hij al bezig met componeren. Tijdens de Duitse
bezetting in de Tweede Wereldoorlog werd van Delden, als student van
Joodse afkomst, echter gedwongen te stoppen met deze studie. Ook verloor
hij tijdens de oorlog het zicht aan zijn linkeroog bijna volledig. Gedurende
deze periode sloot hij zich aan bij het ondergrondse studentenverzet. Hier
deed hij vele contacten op binnen de culturele wereld in Nederland. De
meeste van zijn composities van voor en tijdens de oorlog zijn verloren
gegaan. Na 1945 maakte van Delden al snel naam als componist. Hij stond
bekend als componist om zijn maatschappelijke betrokkenheid.
Van Delden schreef diverse werken voor harp, voor zijn harpconcert
en voor de Impromptu (1955) voor harp solo won hij de eerste prijs van de
Northern California Harpists’ Association.

g
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Word Vriend van het
Nederlands Studenten Kamerkoor
De concerten van het NSK komen onder andere tot stand door de
ondersteuning van de Vrienden van het NSK. Hun jaarlijkse steun
maakt een concertreeks als Война и Мир mogelijk en geeft het
NSK meer zekerheid voor de lange termijn.
Als Vriend draagt u minstens €25 per jaar bij (of €20 als studentVriend). U krijgt:
• de exclusieve mogelijkheid cd’s van NSK-concerten te bestellen;
• gratis toegang voor één persoon op een volgend NSK-concert
naar keuze*;
• minstens tweemaal per jaar een nieuwsbrief over het reilen en
zeilen van het NSK.
Meer weten, of Vriend worden? Bezoek de Vriendenstand (bij de
banner van het NSK) of stuur een e-mail naar vrienden@nskk.nl!
*: Voor concerten in duurdere zalen kan dit een (extra) korting
zijn in plaats van gratis toegang.
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arnold Schönberg

Friede auf erden

“Mijn koorwerk Friede auf Erden is een illusie voor gemengd koor, een illusie,
zoals ik tegenwoordig weet, dat ik in 1906, toen ik het componeerde, dacht
dat deze zuivere harmonie onder de mensen mogelijk was. [...] Sindsdien
heb ik moeten leren en geleerd, dat vrede op aarde slechts mogelijk is
onder de scherpste bewaking van de harmonie.”
Zo schreef Arnold Schönberg (1874-1951) in een brief uit 1923.
Het is een uitspraak waarmee hij op zowel de thematiek van de tekst, als
het muzikale materiaal wijst. Schönberg was na de Eerste Wereldoorlog
en in het licht van de politieke ontwikkelingen van het interbellum
pessimistisch geworden over vrede op aarde.
Wat betreft de muziek refereert Schönberg aan
de interessante uitvoeringsgeschiedenis van
het werk: de oorspronkelijk geplande première
werd in 1908 afgeblazen omdat het werk voor
de Wiener Singverein te moeilijk was. Voor een
tweede poging in 1911 schreef Schönberg
een ondersteunende partij voor kamerorkest,
om de problematiek uit 1908 te ondervangen.
Schönberg was hier achteraf weinig tevreden
mee en gaf de voorkeur aan uitvoeringen a
capella.
Qua stijl zien we dat Schönberg
in het werk zijn laat romantische idioom
verlaat, de tonaliteit langzaam loslaat en
zijn eerste stappen richting expressionisme
zet. Dat Schönberg in zo’n overgangsfase zit
Schönberg in 1903
is ook in de muziek duidelijk terug te horen:
hoewel het werk in harmonie en opbouw
niet zelden Mahleriaans associaties geeft, horen we dat Schönberg een
stap verder durft te gaan en die harmonie een bepaalde atmosfeer en
daarmee uitgesproken eigen draai geeft. Uiteindelijk zal dat natuurlijk
uitgroeien tot hetgeen waar Schönberg grote bekend mee verwierf: de
twaalftoonsmuziek.
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Vertaling
Da die Hirten ihre Herde
ließen und des Engles Worte
trugen durch die niedre Pforte
zu der Mutter mit dem Kind,
fuhr das himmlische Gesind
fort im Sternenraum zu singen,
fuhr der Himmel fort zu klingen:
“Friede, Friede! auf der Erde!”

Toen de herders hun kudde
achterlieten en de woorden van de
engel
door de nederige deur droegen
Naar de moeder met het kind,
Bleef het engelenkoor
In het hemels firmament verder zingen,
Bleef de hemel weerklinken
“Vrede, vrede op aarde!”

Seit die Engel so geraten,
o wie viele blut’ge Taten
hat der Streit auf wildem Pferde,
der geharnischte vollbracht!
In wie mancher heiligen Nacht
sang der Chor der Geister zagend,
dringlich flehend, leis verklagend:
“Friede, Friede... auf der Erde!”

Maar sinds de woorden van de engel
Hoeveel bloedige daden
Heeft de strijd op wilde paarden
Van de gewapenden teweeg gebracht!
In hoeveel heilige nachten
Zong het zielenkoor bedeesd,
Dringend smekend, zacht beklagend,
“Vrede, vrede op aarde!”

Doch es ist ein ewiger Glaube,
dass der Schwache nicht zum Raube
jeder frechen Mordgebärde
werde fallen allezeit:
etwas wie Gerechtigkeit
webt und wirkt in Mord und Grauen
und ein Reich will sich erbauen,
das den Frieden sucht der Erde.

Toch is het een eeuwig geloof,
Dat de zwakke niet immer
Aan elke drieste moordlust
ten prooi zal vallen:
Zoiets als gerechtigheid
werkt door moord en verschrikking
En een rijk zal gesticht worden
Dat de vrede voor de aarde zoekt

Mählich wird es sich gestalten,
seines heiligen Amtes walten,
Waffen schmieden ohne Fährde,
Flammenschwerter für das Recht,
und ein königlich Geschlecht
wird erblühn mit starken Söhnen,
dessen helle Tuben dröhnen:
Friede, Friede auf der Erde!

Geleidelijk zal het zich vormen,
Zijn heilige ambt uitoefenen,
wapens smeden zonder gevaar,
Vlammende zwaarden voor het recht,
En een koninklijk geslacht
Zal met sterke zonen bloeien
Van wie de schelle bazuinen schallen:
`Vrede, vrede op aarde!`

l
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Imre ploeg

Antes del Hain

De opdrachtcompositie voor het NSK van dit jaar werd geschreven door de
jonge Nederlandse componist Imre Ploeg (*1990). Ploeg, zelfs oud-NSK’er,
schreef het stuk Antes del Hain voor gemengd koor, harp en sjamaandrum
op een tekst van de dichter Nicolaás Eduardo Barría González (*1988).
Het stuk gaat over de Hain, de mannelijke initiatie ceremonie
zoals die werd uitgevoerd door de Selk’nam, een volk uit de Patagonische
regio van Zuid-Argentinië en Chili, waaronder Vuurland. De Selk’nam was
een van de laatste inheemse volkeren uit Zuid-Amerika dat, laat in de
negentiende eeuw, in contact kwam met Europeanen. Niet snel daarna
wisten diezelfde Europeanen het volk te laten verdwijnen door ziektes en
moord.
Zoals gezegd was de Hain een initiatierite binnen de cultuur van
de Selk’nam. De Hain was een ceremonie vol van symboliek en mythologie
en was zodoende van essentieel belang binnen de tradities van het volk.
Centraal in die myhologie stond het contact met natuurgoden en een
mythische strijd, die ook symbool stond voor de strijd met het zelf.
De keuze voor Imre Ploeg als componist en de sjamaandrum als instrument
zijn overigens ook geen toevalligheden: in 2013, het eerste NSK-project
onder leiding van Kurt Bikkembergs, was Ploeg bassolist in Raue Needmine
van Velja Tormis. In datzelfde stuk gebruikt Tormis een sjamaandrum.
Exact dezelfde sjamaandrum die het NSK in 2013 voor Tormis gebruikt,
wordt nu bespeeld in de compositie van Ploeg. Zodoende sluit zich met
deze compositie een cirkel.
Deze opdrachtcompositie wordt mogelijk gemaakt door:
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Vertaling
ANTES DEL HAIN
Azules hembras melenudas cruzan un campo lavanda,
respirando una estela de sabores violáceos,
abren con su cuerpo caminos de aire alimonado,
iluminando destellos ácidos en el jardín nocturno.

VOOR DE HAIN
Blauwe harige vrouwen doorkruizen een lavendelveld,
ademen een spoor met de smaak van violet,
openen met hun lichaam paden van citroenachtige lucht,
verlichten het flitsende zuur in de tuin van de nacht.

Azules hembras melenudas corren por campos lavanda,
despertando el polen de espinosas flores,
salpican la tierra con esporas perfumadas,
marcando la piel terrestre con la sabia de la vía láctea

Blauwe harige vrouwen lopen door de velden van lavendel,
ontwaken de pollen van doornachtige bloemen,
bestuiven de aarde met sporen van parfum,
markeren de huid van de aarde met de hars van de melkweg.

Azules hembras melenudas, cabalgan con los ojos cerrados,
galopan en el Edén, con la mirada lunar de las gatas enamoradas.
Azules hembras melenudas avanzan por campos lavanda
y su cabalgata de barro cruza el último futuro.

Blauwe harige vrouwen rennen met de ogen gesloten,
galopperen in het hof van Eden, met de kijkende maan van de poezen die
verliefd werden. Blauwe harige vrouwen bewegen door de velden van lavendel
en hun draf van modder doorkruist de laatste toekomst.

El rayo de su mirada celeste humedece la memoria maldita y el calor fresco de
un viento dorado desconecta el agujero:

De straal van hun hemelsblauwe ogen bevochtigt het verdomde geheugen en de
frisse warmte van een gouden wind verbreekt de leegte:

Consúmate adentro mío, madre, abuela, mujer, restaura la parte quemada de mis
fotos, resucita mi sed de luz, sacia mi hambre de sangre, exorciza, hembra, diosa,
mujer,
la venganza milenaria que grita:

Vervul in mij, moeder, grootmoeder, mijn vrouw, het herstel van het verbrande
deel van mijn foto’s, laat mijn dorst naar het licht herleven,
bevredig mijn honger naar bloed, verdrijf, vrouwelijke, godin, vrouw,
de eeuwenlange wraak die schreeuwt:

Ni una más, ni una más, ni una más.

Niet langer, niet langer, niet langer.

Imagíname en el vientre, estrújame el aullido, hazme dormir sobre el cuerpo
generoso de mi madre, acurrúcame la espalda, hazme tritón.
Marca tu símbolo en mí, diosa hembra mujer, pájara melenuda, muéstrame la
fragancia de tu memoria para disolver con tus recuerdos el fuego negro de mi
violencia.

Verbeeld je mij in je schoot, knijp me als ik huil, laat me slapen op het
overvloedige lichaam van mijn moeder, laat me ineen kruipen op je rug, als
Triton.
Markeer je symbool in mij, goddelijke vrouw, vogel met manen, los de geur van je
geheugen op met je herinneringen aan het zwarte vuur van mijn geweld.

Azules hembras melenudas duermen juntas
en un bosque de flores y su sueño despierta a todos los volcanes.

Blauwe harige vrouwen slapen samen in een bos van bloemen
en hun dromen ontwaken alle vulkanen.
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Peteris Vasks

Varonis

Ir slava karā iet un cīņā krist,
Ir slava ienaidnieku uzveikt kaujā,
Just karoga un šķēpā varu saujā
— Par tēvu zemi tā ir skaisti dzist.
Bet mirt kā moceklim ar rokām sasietām,
Ar sakropļotu dvēseli un miesu,
Svēts varonis to ņem par savu tiesu,
Top spēka avots audzēm nākamām.
Het is glorieus ten strijde te trekken en in de strijd te sterven,
Het is glorie de vijand in de oorlog te verslaan,
De macht van vlag en speer in je hand te voelen
– Zo voor je vaderland weg te sterven is zoet.
Maar te sterven als martelaar met gebonden handen,
Met ziel en lichaam verminkt,
Een heilige held aanvaardt dat als zijn lot,
Het is een bron van kracht voor komende generaties.

De Baltische keten 23 augustus 1989

Het gedicht waarop dit stuk is gebaseerd, werd op 18 juni 1941 geschreven
door de Letse dichteres Zinaīda Lazda. Voor Letland, toen net onderdeel van
de Sovjetunie, was dit een bijzonder turbulente tijd. Slechts enkele dagen
eerder waren ruim vijftienduizend
Letten gedeporteerd wegens antiSovjetsentiment. Twee weken later
vielen de Nazi’s Letland binnen en
kwam het land onder Duits bewind.
Het eerste vers van het
gedicht lijkt een krijgslustige
aansporing voor haar landgenoten,
om het vaderland te blijven
verdedigen. Het tweede vers
verandert echter de richting van
het gedicht: hoewel velen het
misschien als oneervol of zelfs
zwak zouden zien, is sterven
met gebonden handen volgens
Lazda nog beter dan sterven in
het slagveld. Het brengt dan wel
Vasks legt uit aan het NSK
geen glorie, maar het biedt kracht
aan hen die achterblijven. Dit zou
een troostende boodschap kunnen zijn voor de Letten die dagen eerder
gedeporteerd waren, en waarvan er slechts weinigen terug zouden keren
naar Letland. Hun lot was geen roemrijke dood op het slagveld, maar ze
worden door de “volgende generaties” beslist niet vergeten.
Pēteris Vasks (*1946), zelf vlak na de oorlog geboren, schreef zijn
koorstuk Varonis tijdens de “zingende revolutie”—een periode waarin de
Baltische landen door middel van volksmuziek geweldloos protesteerden
tegen het Sovjetregime. Het hoogtepunt van deze beweging was de
Baltische keten, waarbij twee miljoen demonstranten een menselijke
keten tussen de drie Baltische hoofdsteden vormden. Onder meer
door de zingende revolutie verkregen alle drie de landen in 1991 hun
onafhankelijkheid.

l
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lucas wiegerink

A new song

A New Song is het laatste lied uit Being Arthur, een muziektheaterwerk
waarvoor Lucas Wiegerink (*1985) in 2014 de muziek componeerde en
dat destijds werd uitgevoerd door Kameroperahuis en de Nederlandse
Reisopera. Koning Arthur is door de eeuwen heen opgevoerd als ideaalbeeld
voor welk type heerser de maatschappij
nodig had. In tijden van oorlog werd hij
opgevoerd als dapper veldheer met zijn
zwaard Excalibur; in tijden van instabiliteit
benadrukten schrijvers juist zijn kwaliteit
als de rechtvaardige en vredestichtende
vorst van de Ronde Tafel.
Centraal in Being Arthur staat de
zoektocht van koning Arthur naar wat
zijn idealen in de huidige maatschappij
betekenen. Wat voor voorbeeld, welk type
held, wat voor Arthur hebben wij nodig? Een
antwoord vindt koning Arthur (gespeeld door
een mezzosopraan!) uiteindelijk wanneer
hij dit slotlied inzet. Elke keer als Arthur zijn
Shot uit Being Arthur (2014) met Jorien woorden herhaalt, stemt een nieuwe ridder
in met zijn eigen partij op dezelfde tekst.
Zeevaart als koning Arthur
Elke toegevoegde stem verandert de kleur
van de akkoorden en gezamenlijk bouwen zij een complex koraal waarin
zij menselijke verbondenheid bezingen.

l

Be a part of the whole
Be a song without words
Be the music of the unheard
Be the one and be all.
Wees een deel van het geheel
Wees een lied zonder woorden
Wees de muziek van naar wie niet wordt geluisterd
Wees de ene en wees allen
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Rudolf Mauersberger

wie liegt die stadt so wüst
In 1945 was Rudolf Mauersberger (1889-1971) getuige van het geallieerd
bombardement dat het centrum van Dresden grotendeels verwoestte.
Onder de 25.000 slachtoffers waren elf leden van het Dresner Kreuzchor, het
jongenskoor waarvan Mauersberger dirigent was. Het hartverscheurende
leed dat de verwoesting achterliet weerklinkt in het motet Wie liegt die
Stadt so wüst, dat hij slechts enkele weken na de aanslag schreef.
De tekst van dit motet komt uit de klaagliederen van Jeremia.
Deze beweent de vernietiging van Jeruzalem, Gods straf voor de
ongehoorzaamheid van de Israëlieten. Jeremia beschrijft de deken van
eenzaamheid en pijn die over de stad heen liggen, maar lijkt uiteindelijk
ook blijk te geven van berouw namens het volk:
Bringe uns, Herr, wieder zu dir,
daß wir wieder heimkommen!
Mauersberger nam deze wens om terug te keren tot God in zijn
compositie op. Volgens sommigen is dit een teken dat hij, net als Jeremia,
inzag hoe ver zijn volk van het juiste pad was afgedwaald. Anderen zien
dit stuk, alleen door alten en sopranen gezongen, als een verbeelding
van de omgekomen kinderen uit zijn koor, die nu vanuit het hiernamaals
zongen.
Toch zal hij zich vooral in de eerdere delen van de tekst hebben
herkend. De opbouw van koude verslagenheid naar brandend, woedend
onbegrip keert terug in de muziek, die haast fluisterend begint, maar
geleidelijk aanzwelt tot een ware schreeuw omhoog. Deze lijn wordt
alleen onderbroken door kalme, lieflijke akkoorden als Jeremia vraagt:
Ist das die Stadt, von der man sagt,
sie sei die Allerschönste,
der sich das ganze Land freuet?
Een half jaar na het bombardement werd het stuk voor het eerst
uitgevoerd. Vooral toen moet het gevoel van verlies tastbaar zijn geweest:
het koor stond in de ruïnes van de kerk en zong vanaf een podium van
puin.
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Wie liegt die Stadt so wüst, die voll
Volks war.
Alle ihre Tore stehen öde.
Wie liegen die Steine des Heiligtums
vorn auf allen Gassen zerstreut.
Er hat ein Feuer aus der Höhe
in meine Gebeine gesandt und es
lassen walten.

Hoe eenzaam ligt de stad erbij, die vol
mensen was.
Al haar poorten zijn verlaten.
Hoe liggen de stenen van het
heiligdom
verstrooid in de straten.
Hij heeft een vuur uit de hoogte
in mijn gebeente gezonden, en het de
overhand gegeven.

Ist das die Stadt, von der man sagt,
sie sei die Allerschönste, der sich
das ganze Land freuet?

Is dat de stad waarvan men zegt,
zij is de allerschoonste, waarin
het hele land zich verblijdt?

Sie hätte nicht gedacht,
daß es ihr zuletzt so gehen würde;
sie ist ja zu greulich heruntergestoßen
und hat dazu niemand, der sie tröstet.

Zij had niet gedacht,
dat haar einde zo zou verlopen;
zij is immers vreselijk neergestoten,
en heeft niemand die haar troost.

Darum ist unser Herz betrübt
und unsere Augen sind finster
geworden.
Warum willst du unser so gar
vergessen
und uns lebenslang so gar verlassen!

Daarom is ons hart bedroefd
en onze ogen zijn duister geworden:
Waarom wilt u ons volledig vergeten,
en ons levenslang verlaten!

Bringe uns, Herr, wieder zu dir,
daß wir wieder heimkommen!
Erneue unsre Tage wie vor alters.
Herr, siehe an mein Elend.

Breng ons, Heer, terug bij u,
opdat wij weer thuiskomen!
Vernieuw onze dagen, zoals voorheen,
Heer, zie mijn ellende aan.

ami maayani

Toccata

Ami Maayani (*1963) is een Israëlische componist en dirigent. Hij
studeerde zowel compositie als architectuur. Tevens was hij oprichter en
dirigent van het Israëlisch Nationaal Jeugdorkest. De muziek van Maayani
zit vol met Midden-Oosterse elementen, daarnaast baseert hij zich op
Joodse tradities en klankkleuren en ritmische patronen uit de Arabische
muziek. Hij probeert deze klanken te mengen in de klassieke vormen van
Europese composities en het impressionistische harmonieën.
De Toccata voor harp solo is geschreven in opdracht voor de
tweede editie van het internationale Israëlische harpconcours. Dit concours,
gehouden in Jeruzalem, was de eerste internationale competitie voor
harp in de geschiedenis. Met zijn Toccata verkreeg Maayani internationale
bekendheid bij harpisten over de hele wereld. Hiermee was Maayani de
eerste Israëlische componist die ook buiten Europa bekendheid kreeg.
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Dresden na het bombardement, met links de Kreuzkirche
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Jean Lambrechts

Vertaling

In Flanders fields

John McCrae was een Canadese luitenant die tijdens de Eerste
Wereldoorlog dienstdeed als veldarts in Ieper, België. In 1915 schreef hij
het gedicht In Flanders Fields, na het sneuvelen van een vriend van hem.
Het werd aanvankelijk anoniem gepubliceerd, maar groeide al snel uit tot
een belangrijk symbool van de oorlog. Honderd jaar later draagt men bij
herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog nog altijd een klaproos, een
traditie die op dit gedicht is gebaseerd.
In Flanders Fields waarschuwt de luisteraar hoe belangrijk het
is te gedenken wat de oorlog heeft gekost. De doden zijn begraven, de
vogels zingen weer en tussen de graven bloeien alweer bloemen. Maar als
niemand de gesneuvelden herdenkt en niemand hun strijd voortzet, dan
zal het zijn alsof ze voor niets zijn gestorven. Dan zijn de klaprozen geen
symbool voor de teruggekeerde vrede, maar voor de vergetelheid. McCrae
spreekt namens de soldaten als hij ons op het hart drukt: vergeet ons niet
wanneer de oorlog eindigt.
De manier waarop McCrae deze waarschuwing in een vredig
bloemenveld verbergt, is terug te horen in de zetting voor mannenkoor
van Jean Lambrechts (*1936). De melodie begint droevig, maar als de
dichter zich laat afleiden door de zingende leeuweriken vergeten ook de
zangers even hun verdriet. Daarna wordt de muziek geleidelijk zwaarder
en dramatischer, totdat de luisteraar rechtstreeks wordt gewaarschuwd:
als je ons vergeet, vinden wij geen rust in de dood.
Menenpoort te Ieper

In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
that mark our place; and in the sky
the larks, still bravely singing, fly
scarce heard amid the guns below.

In de Vlaamse velden waaien de klaprozen
tussen de kruizen, rij aan rij,
die onze plek aangeven; en in de lucht
vliegen de leeuweriken, nog altijd dapper
zingend,
onhoorbaar tussen de geweren beneden.

We are the Dead. Short days ago
we lived, felt dawn, saw sunset glow,
loved and were loved, and now we lie
in Flanders fields.

Wij zijn de doden. Slechts dagen geleden
leefden wij, voelden wij de dageraad,
zagen wij de zonsondergang gloeien,
beminden wij en waren wij bemind, en nu
liggen wij in de Vlaamse velden.

Take up our quarrel with the foe:
to you from failing hands we throw
the torch; be yours to hold it high.
If ye break faith with us who die
we shall not sleep, though poppies
grow
in Flanders fields.

Zet onze strijd met de vijand voort:
met falende hand werpen we je
de fakkel toe; dat jij hem hoog ophoudt.
Als je ons die sterven verloochent
zullen wij niet slapen,
al groeien er klaprozen
in de Vlaamse velden.

TIME- UT
olv Fokko Oldenhuis
met werken van o.a. Sweelinck, Vasks, en Pärt
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18-3

Oude Kerk Soest
15:30

23-3

Academiegebouw Utrecht
20:15

24-3

Z. Concertzaal Middelburg
20:00
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Voor tickets, ga naar www.uscantorij.nl

Organisatie

abba

waterloo
De Zweedse popgroep ABBA won in 1974 het Eurovisie Songfestival met
hun lied Waterloo’ In typische jaren ’70 kleurige, bloemrijke outfits zongen
zij, terwijl ze vrolijk meebewogen met de muziek. Hiermee vergaarden
ze internationale bekendheid, waardoor een grootse carrière van de
vloer kwam. De Slag bij Waterloo in 1815 was het moment van het
definitieve verlies van Napoleon Bonaparte, nadat hij terugkeerde van
een ballingschap op Elba. Na het enorme verlies bij Waterloo werd de
Franse Keizer naar Sint Helena verbannen om zijn terugkeer absoluut te
voorkomen.
“Zijn Waterloo vinden” wordt in de Nederlandse taal vaak gebruikt
om naar een totale nederlaag of overgave te verwijzen. In het lied van
ABBA wordt Waterloo gebruikt als metafoor voor de overgave van een
vrouw aan de liefde voor een man. Knowing my fate has to be with you,
finally facing my Waterloo’.

l

Dagelijks bestuur
Emma Ceulemans
Karel Stegeman
Eva Meijboom
Coen Rouwmaat
Tijs Hol
Loni Verweij

Voorzitter
Secretaris & drukwerk
Penningmeester
Koorcommissaris
PR - commissaris
Acquisiteur

Algemeen bestuur
Voorzitter
Ruben Timmer
Anson van Rooij Penningmeester
Artistiek team
Kurt Bikkembergs Artistiek leider
Nicky Bouwers
Zangcoach
Dennis Broeders Repetitor

Comité van aanbeveling
Henk Heuvelmans
Daan Manneke
Daniel Reuss
Leo Samama
Harold Lenselink
Michael Göll
Artistieke commissie
Louis Buskens
Fokko Oldenhuis
Daphne Wassink
Servaas Schreuders

Bladmuziek en muziekliteratuur

KLASSIEK
POPULAIR
ANTIQUARISCH
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•

Minrebroederstraat 24 3512 GT Utrecht
030 -234 36 73 www.broekmans.com

•

Droom je al jaren van zingen in een OPERA?

Dankwoord

Doe dan AUDITIE (koorleden- en koorsolisten) op
VR 9 en ZO 11 maart in UTRECHT voor de opera Thijl!

Onze speciale dank gaat uit naar

Componisten die ons repetitieproces verrijkten met een bezoek
Imre Ploeg
Carlos Micháns
Jean Lambrechts
Pēteris Vasks (Letland)
Lucas Wiegerink
Nicolás Eduardo Barría González (Dichter Antes del Hain; Chili)
Wolfram Buchenberg (Duitsland)
Video- en audio-opnamen
Dick Snellenberg
Sofie Lodders

Concertorganisatie
Stichting Brabant Klassiek
Stichting Pieterskerk concerten

Ontwerp drukwerk
Loni Verweij

Locaties
Kathedrale Koorschool Utrecht
Groepsaccommodatie de
Zonnewende
Sint Bonifatiushuis

l

Fotografie repetities
Nathan Tax

E 250,- (studenten)
E 380,- (regulier)
Reductie en reiskostenverg. mogelijk!

Teksten
Karel Stegeman
Sebastiaan van Leunen
Rieke Oosterhuis
Laurens de Mooij

Als nar en held slaat
Thijl Uylenspiegel
een brug tussen
de Tachtigjarige
Oorlog en vandaag.
Beleef de grootste
Nederlandse opera
ooit geschreven
voor het eerst weer
sinds 1980 !

Meer info of inschrijven?

Bezoek www.cherubino.nl en klik ‘Registreren’ of mail: info@cherubino.nl
Muzikale repetitiedagen: inzeep 21 april (koorsoli), 5 mei (koorleden); tutti 12 en 26 mei.
Regierepetities: dagen 21, 26 mei en 2 juni; avonden (max. 4x): 23 en 30 mei; 6, 13 en 19 juni.
Repetitieweekenden: zaterdag 9 + zondag 10 juni, en vrijdag 22 t/m dinsdag (!) 26 juni.
Generales en uitvoeringen (Soesterberg): avonden 28, 30 juni, en 2, 4, 6, 8, 11, 13, 15 en 17 juli.

STUDENTENKOOR AMSTERDAM

JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANNES

Programmaboekje
Vormgeving
Loni Verweij
Emma Ceulemans

biedt kans aan
24 koorzangers
en 8-14 koorsolisten onder
professionele leiding te
zingen en spelen in Thijl!

PRIJS

Joost Claerhoudt
Metken van der Hulst
Roula Dambrink
Aeris Brassband
Optoon Pianoverhuur
Nathan Tax

DATA

Frank Cornelisse
Eugene Fischer
Inge Feyen
Brandon Delagraentiss
Yvonne Stern-Campo

PASSION

I.S.M. STRIJKORKEST LUNDI BLEU
O.L.V. SERVAAS SCHREUDERS

Donderdag 22 maart 20:15
WESTERKERK AMSTERDAM
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Kaartverkoop online € 12,- / € 19,via www.studentenkooramsterdam.nl
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