Het Amersfoorts Kamerkoor
is een gemengd koor met ruim twintig leden; enthousiaste amateurs die
ernaar streven op een muzikaal hoog niveau te zingen. Het repertoire
omvat een breed scala aan muziekstijlen en -stromingen, van renaissance tot
heden. De concertprogramma's zijn vaak opgebouwd rondom een thema. Er
wordt hoofdzakelijk a capella gezongen, maar ook regelmatig samengewerkt met
solisten, ensembles of andere koren. Het koor geeft doorgaans twee concerten
per jaar. In 2012 bestond het koor 40 jaar.

sopranen: Hanneke van Baal, Helma Eijck, Jacoline Hartman, Pauline van Hulst,
Hilde Schouls, Monique van Tuin, Marieke van der Vlies, Jantine Woudstra.
alten:
Marlies van der Klugt, Willemien Koster, Monika Marlissa,
Yvonne Meijer, Els Monquil, Trees Veerkamp.
tenoren: Henk van Andel, Jan Willem Lignac, Ruud te Nuijl,
Ids Smedema, Jan van der Zwan.
bassen:
Henri Brokaar, Peter Bruinsma, Jurgen Ganzevles,
Jan Heine, Kees Kamperman, Jan Visscher.

Rienk Bakker (1986)
studeerde aan het ArtEZ Conservatorium te
Zwolle de hoofdvakken orgel en kerkmuziek
en de bijvakken piano en zang. In 2011
behaalde hij het masterdiploma orgel. Hij
nam driemaal deel aan de Kurt Thomas
Cursus voor koordirigenten. Op dit moment
foto: Fred Manschot
volgt hij de master koordirectie aan het
conservatorium te Antwerpen bij Luc Anthonis. Rienk speelt als organist in
diverse kerken en geeft een aantal orgelconcerten per jaar. Naast het
Amersfoorts Kamerkoor leidt hij nog drie koren, waaronder het door hemzelf
opgerichte projectkoor Adveniat Musica. Verder is hij cantor-organist van de
Grote Kerk te Vianen en als repetitor werkzaam bij het Slotkoor. Kijk voor meer
informatie op www.rienkbakker.nl.
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programma
O Mistress Mine - Henk Badings (1907-1987)
uit: Twelfth Night

Jantine Woudstra (sopraan) & Rienk Bakker (spinet)
O Mistress Mine - Thomas Morley (1557-1602)

O Mistress Mine - Percy Grainger (1882-1961)
Four Shakespeare Songs - Knud Jeppesen (1892-1974)
1. Blow, blow, thou winter wind (uit: As you like it)
2. Winter (uit: Love's Labour's Lost)
3. Spring (uit: Love's Labour's Lost)
4. Under the greenwood tree (uit: As you like it)
Full Fathom Five - Charles Wood (1866-1926)
uit: The Tempest

Toelichting door Louis Houët
The Pleasant Companions
O Mistress Mine; Jog on, jog on - Arr. Imogen Holst (1907-1984)
Aria a 3 - Thomas Morley (1557-1602)
Your shining eyes - Thomas Bateson (1570-1630)
Springtime - Thomas Morley (1557-1602)

Three Elizabethan Part Songs - Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
1. Sweet Day (tekst: George Herbert, 1593-1633)
2. The Willow Song (uit: Othello, song of Desdemona)
3. O Mistress Mine
Shall I compare thee to a summer's day - Nils Lindberg (1933)
(O Mistress Mine, deel 4)
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Peace; come away - Charles Villiers Stanford (1852-1924)
tekst: Alfred Tennyson (1809-1892)
Full Fathom Five - Jaakko Mäntyjärvi (1963)
(Four Shakespeare Songs, deel 4)

Toelichting door Louis Houët
The Pleasant Companions
Of flattering speech - William Byrd (1543-1623)
The nightingale the organ of delight - Thomas Weelkes (1576-1623)
Farewell disdainful - Thomas Morley (1557-1602)
It was a lover and his lass - Arr. Imogen Holst (1907-1984)

Peter Bruinsma (bariton) & Peter Greve (piano)
Come away, Death - Roger Quilter (1877-1953)
uit: Twelfth Night

Come away, Death - Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
(Madrigalian Part-Song)
It was a lover and his lass - Matthew Harris (1956)
(Shakespeare Songs, Book III, nr. 1)
uit: As you like it
Sigh no more, Ladies - Matthew Harris (1956)
(Shakespeare Songs, Book III, nr. 3)
uit: Much ado about nothing
O Mistress Mine - György Orbán (1947)
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programmatoelichting

William Shakespeare (ca. 1563-1616)
In dit concert brengen wij een selectie werken
ten gehore die gebaseerd zijn op teksten van de
Engelse dichter William Shakespeare.
Shakespeare wordt gezien als de grootste
schrijver die Engeland heeft voortgebracht; niet
alleen vanwege de kwaliteit van zijn werken
maar ook vanwege zijn enorme invloed op de
Engelse taal, waarin nog steeds woorden en
uitdrukkingen te vinden zijn die hun oorsprong
vinden in zijn werk. De persoon Shakespeare is
nogal ongrijpbaar, omdat er weinig bekend is
over zijn leven en karakter. Zijn zeer
omvangrijke oeuvre kent echter een groot
publiek en heeft bovendien talloze kunstenaars
geïnspireerd tot nieuwe werken.

In zijn artikel Hij is er, en hij is er niet (NRC 8 januari 1998) vat Bas Heijne
treffend in woorden wat ons als publiek raakt in de werken van Shakespeare:
"….. Waarom houden we zoveel van Shakespeare, terwijl hij ons één en al
onzekerheid en wisselvalligheid voorschotelt? Omdat Shakespeare doet wat we
zelf ook graag willen doen: hij dramatiseert ons leven. Je mag dan wel
ronddobberen in een betekenisloos universum, niettemin schuilt er betekenis in
de rol die je speelt, in de emoties die het drama oproept – geen eenduidige,
onwrikbare betekenis, maar wel betekenis. Vandaar dat Shakespeare altijd zo
dichtbij is. Wanneer een stuk van hem wordt opgevoerd, staan we zelf ook altijd
op het podium. Als geen ander laat hij je het leven beleven. Zijn schouwtoneel is
menselijke ervaring, in al zijn verscheidenheid en tegenstrijdigheid. Niets in ons
bestaan heeft een vaste, houdbare vorm. God en de moraal zijn onhandige
projecties, maar het rollenspel zelf biedt houvast, de levende illusie van de
authentieke emotie.
Shakespeare c'est le drame, riep Victor Hugo eens. En het drama, wist
Shakespeare en wij weten het door hem, het drama: c'est nous."
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O Mistress Mine! loopt als rode draad door dit programma. Deze luchtige en
opgewekte tekst is afkomstig uit Twelfth Night, een romantische komedie die
waarschijnlijk rond 1600 geschreven is voor Driekoningenavond. Het is de tekst
van de clown Feste, die in het toneelstuk zo nu en dan voor een fooi een lied
zingt. In O Mistress Mine! roept hij zijn geliefde op om niet te dralen maar om te
genieten van het moment. Niet uitstellen - jeugdigheid en levenslust duren nu
eenmaal niet voor eeuwig. Vele componisten hebben deze tekst op muziek gezet.
U hoort de allereerste versie van de componist die Shakespeare heeft gekend en
waarschijnlijk met hem heeft samengewerkt: Thomas Morley, en verder de versie
van Percy Grainger, Henk Badings, György Orbán en Ralph Vaughan Williams.

Thomas Morley
1557 - 1602

Percy Grainger
1882 - 1961

Henk Badings
1907 - 1987

György Orbán
1947

Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
wordt in dit programma vertegenwoordigd door zijn Three
Elizabethan Part Songs, daterend uit 1913, maar al snel na
uitkomst in de vergetelheid geraakt. Een reden hiervoor zou
kunnen zijn dat kort na de publicatie de Eerste Wereldoorlog
uitbrak. Maar het is ook goed denkbaar dat het (schijnbaar)
ontbreken van eenheid in deze kleine cyclus verklaart,
waarom het werk zo onbekend gebleven is.
Het eerste lied Sweet Day is gebaseerd op een tekst van George Herbert (15931633) met als thema de vergankelijkheid van de aarde en het leven. Alleen de
rechtschapen ziel zal opgewassen zijn tegen het apocalyptische geweld en
overleven. De andere twee liederen zijn gecomponeerd op teksten van
Shakespeare. In The Willow Song wordt ook gesproken over vergankelijkheid,
maar deze keer in een heel andere context: het tafereel van een persoon die
onder een treurwilg zit en het meetreuren van deze wilg om het verlies van een
geliefde. De korte cyclus wordt beëindigd door een luchtige en dansante zetting
op de tekst O Mistress Mine!
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Van dezelfde componist brengen wij nog een ander werk op een tekst uit
Shakespeare's Twelfth Night: Come away, Death. Ook dit lied wordt door the
fool gezongen, maar is totaal anders van karakter; hier geen luchtigheid en
speelsheid maar (onbeantwoorde) liefde als oorzaak van lijden, de wil om te
sterven en een anoniem graf.

Uit Shakespeare's The Tempest komt Full Fathom Five, waarin de personage
Ferdinand door de elementengeest Ariël toegezongen wordt na het lijden van
schipbreuk, waarbij kennelijk zijn vader verdronken is. Hiervan brengen wij twee
zeer uiteenlopende muzikale zettingen, te weten van Charles Wood en van
Jaakko Mäntyjärvi.
Charles Wood (1866-1926)
was docent aan de Royal College Of Music. Hij leidde daar
componisten op, onder wie Ralph Vaughan Williams en
Herbert Howells. Zijn oeuvre omvat, naast veel kerkmuziek,
ook veel kleinere werken voor gemengd koor; een groot
aantal daarvan zijn gecomponeerd op teksten van
Shakespeare. Zijn toonzetting van Full Fathom Five is
opgewekt en koraalmatig van karakter. Als leidthema in dit
werk laat de componist het koor het luiden van de bel
muzikaal uitbeelden als ware het een carillon.
Heel anders is de versie van de hedendaagse Finse componist
Jaakko Mäntyjärvi (1963)
Deze kiest voor een zeer donkere toonzetting, waarbij alle
stemmen heel laag beginnen en nog lager eindigen. De
harmonieën zijn even grillig als kleurrijk en de compositie in
het algemeen heeft een zeer onheilspellend karakter.

De Amerikaanse componist Matthew Harris (1956)
staat bekend om zijn harmonieuze, vriendelijke
toonzettingen van onder andere veel Shakespeareteksten. We hebben gekozen voor twee delen uit zijn
cyclus Shakespeare Songs:
It was a lover and his lass (uit: As you like it) en
Sigh no more, Ladies (uit: Much ado about nothing).
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Van de componist Charles Villiers Stanford (1852-1924)
zingen wij Peace, come away, een werk gebaseerd op een
tekst van Alfred Tennyson (1809-1892) die, na Shakespeare,
de meest geciteerde Engelse auteur en meest populaire
dichter is. Qua thematiek sluit deze tekst aan bij de rest van
het programma en de componist is één van de leermeesters
van Ralph Vaughan Williams geweest.

Het concert wordt verder opgeluisterd door nog een aantal werken op
Shakespeareteksten:

van de Zweedse componist
Nils Lindberg (1933)
Shall I compare thee to a summer’s day,
een sonnet met als thema de vergankelijkheid
van de aardse schoonheid en de eeuwigheid van
de poëzie;

van de Deense componist en musicoloog
Knud Jeppesen (1892-1974)
Four Shakespeare Songs,
met teksten uit As you like it en
Love’s Labour’s Lost,

en uit het omvangrijke liederenoeuvre van
Roger Quilter (1877-1953)
Come away, Death.

Wij wensen u veel luisterplezier.
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Louis Houët (1944)
studeerde theaterwetenschap, muziekwetenschap
en Nederlandse taal- en letterkunde in Utrecht.
Hij was enige jaren docent toneelgeschiedenis
aan de Toneel Academie Maastricht, werkte als
dramaturg, regisseur en presentator voor de KRO
radio bij de afdeling cultuur en als journalist
enige jaren bij de kunstredactie van de
Volkskrant. Louis is pianist van The Limehouse
Jazzband en hij bespeelt de trompetviool in
meerdere jazz-ensembles.

Peter Greve (1931)
kreeg zijn muzikale opleiding in Den Haag en
Amsterdam (piano, trompet, muziektheorie) en
Engeland (orkestdirectie). Parallel hieraan
studeerde hij scheikunde in Leiden, welke
studie hij in 1959 afsloot met een promotie.
Hierna
werkte
hij
als
wetenschappelijk
onderzoeker bij het bedrijfsleven en bij de
Rijksoverheid, en daarnaast ook als consultant voor diverse internationale
organisaties. Sinds zijn pensionering als chemicus in 2001 is hij fulltime actief als
componist, arrangeur, dirigent en pianist.

The Pleasant Companions
Voor dit concert hebben drie blokfluitisten die
ook actief meezingen in het AKK zich
gegroepeerd als trio The Pleasant Companions.
Deze naam is afgeleid van de populaire
muziekbundel The Pleasant Company uit begin
17e eeuw in Engeland. Henri Brokaar, Pauline
van Hulst en Marlies van der Klugt vertolken
merendeels liederen van Engelse componisten
uit Shakespeare`s tijd. Zij bespelen replica's
van Renaissanceblokfluiten.
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O Mistress Mine !
O mistress mine , where are you roaming?
O, stay and hear ; your true love's comin g ,
that can sing both high and low :
trip no furthe r , pretty sweetin g ,
journeys end in lovers' meetin g ,
every wise man's son doth know .
What is love? 't Is not hereafte r ;
present mirth hath present laughte r ;
what's to come is still unsure:
in delay there lies no plent y ,
then come kiss me , sweet and twenty ,
youth's a stuff will not endure .
Mijn lief waar ben je? Draal niet langer.
Toef bij je trouwe minnezanger,
hoor zijn zucht, zijn luid geraas.
Vlinder, wil nu niet meer zwerven:
wat zich niet versmelt moet sterven,
dat weet zelfs de grootste dwaas.

Liefde is niet iets voor morgen,
tijd komt er genoeg voor zorgen:
nu is nu, dus pluk de dag.
Wie zal straks de tranen tellen?
Kus me, want de jeugd gaat snel en
daarom, kus me, engel: lach.
vertaling: Gerrit Komrij, 1984
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O Mistress Mine - Henk Badings
Thomas Morley
Percy Grainger
Four Shakespeare Songs - Knud Jeppesen
1. Blow, blow, thou winter wind
Blow, blow, thou winter wind,
thou art not so unkind
as man's ingratitude;
thy tooth is not so keen,
because thou art not seen,
although thy breath be rude.
Heigh-ho! Sing heigh-ho!
unto the green holly:
most friendship is feigning,
most loving mere folly:
then, heigh-ho, the holly!
this life is most jolly.

Blaas, blaas, gij winterwind!
Gij zijt niet valsch gezind,
als menschenondank is;
en daar men nooit u ziet,
zijt gij zoo schrikk'lijk niet,
schoon zonder deerenis.
Hoezee, roept hoezee
voor het groen van de bomen!
Vaak vriendschap is veinzen,
vaak liefde maar droomen;
dus hoezee voor de boomen,
en dart'lende stroomen!

Freeze, freeze, thou bitter sky,
thou dost not bite so nigh
as benefits forgot:
though thou the waters warp,
thy sting is not so sharp
as friend remember'd not.
Heigh-ho…

Snijd, lucht, maak ijs en rijm;
hoe fel uw tand ook vlijm',
vergeten weldaân meer!
Schoon gij de stroomen remt,
niets, dat het bloed zoo stremt,
als vriendschaps ommekeer!
Hoezee …
vertaling: L.A.J. Burgersdijk, 1886

2. Winter
When icicles hang by the wall
and Dick the shepherd blows his nail
and Tom bears logs into the hall,
and milk comes frozen home in pail,
when blood is nipp'd and ways be foul,
then nightly sings the staring owl
tu-who!
tu-whit, tu-who: a merry note,
while greasy Joan doth keel the pot.

Als pegels hangen aan de muur
en scheper Dirk zijn nagels blaast
en Tom de blokken brengt voor 't vuur,
de melk thuiskomt tot ijs verglaasd,
als bloed verstijft, en 't pad is vuil,
dan zingt des avonds staaroog uil
toewiet!
toehoe, toewiet: o klank vol pret,
als gore Jaan de pot opzet.
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When all aloud the wind doth blow,
and coughing drowns the parson's saw,
and birds sit brooding in the snow,
and Marian's nose looks red and raw,
when roasted crabs hiss in the bowl,
then nightly sings the staring owl,
tu-who!
tu-whit, tu-who: a merry note,
while greasy Joan doth keel the pot.

Als om het hardst de winden blazen,
gehoest de preek brengt uit het lood,
de vogels in de sneeuw verdwazen
en Rika's neus is rauw en rood,
als appels sissen op roostervuil,
dan zingt des avonds staaroog uil:
toewiet!
toehoe, toewiet: o klank vol pret,
als gore Jaan de pot opzet.
vertaling: E. Straat, 1960

3. Spring
When daisies pied and violets blue,
and lady-smocks all silver-white,
and cuckoo-buds of yellow hue
do paint the meadows with delight,
the cuckoo then, on ev'ry tree,
mocks married men, for thus sings he:
cuckoo!
Cuckoo, cuckoo: o word of fear,
unpleasing to a married ear.

Als blauwe viooltjes en bonte madelief,
en witte jurken, zwoele geuren,
en boterbloemen geel en lief
de velden met verrukking kleuren,
dan tart de koekoek echtgenoten,
uit iedere boom zo nagefloten:
koekoek!
Koekoek, koekoek: o roep vol angst,
en de gehuwden zijn het bangst.

When shepherds pipe on oaten straws,
and merry larks are ploughmen's clocks,
when turtles tread, and rooks, and daws,
and maidens bleach their summer smocks,
the cuckoo then, on every tree,
mocks married men, for thus sings he:
cuckoo!
Cuckoo, cuckoo: o word of fear,
unpleasing to a married ear.

Als herders pijpen op hun fluiten,
de leeuwerik slaat etenstijd,
een tortel draait, koert en verleidt,
en meisjesjurken spelen buiten,
dan tart de koekoek echtgenoten,
uit iedere boom zo nagefloten:
koekoek!
Koekoek, koekoek: o roep vol angst,
en de gehuwden zijn het bangst.
vertaling: Bavo Hopman

4. Under the greenwood tree
Under the greenwood tree
who loves to lie with me,
and tune his merry note
unto the sweet bird's throat,
come hither, come hither, come hither:
here shall he see
no enemy
but winter and rough weather.

Al wie in 't groene woud
van vredig leven houdt,
en graag een liedjen zingt,
als 't vogelkeeltjen klinkt,
die vlij' zich hier neder, hier neder;
niets, dat in 't veld
hem grieft of kwelt,
dan kou soms en ruw weder.
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Who doth ambition shun,
and loves to live in the sun,
seeking the food he eats,
and pleased with what he gets,
come hither, come hither, come hither:
here shall he see
no enemy
but winter and rough weather.

Wie naar geen ambten streeft,
liefst als een vogel leeft,
zijn spijs zelf plukt en jaagt,
naar fijner kost niet vraagt,
die vlij' zich hier neder, hier neder;
niets, dat in 't veld
hem plaagt of kwelt,
dan kou soms en ruw weder.
vertaling: L.A.J. Burgersdijk, 1886

Full Fathom Five - Charles Wood
Full fathom five thy father lies;
of his bones are coral made;
those are pearls that were his eyes:
nothing of him that doth fade,
but doth suffer a sea-change
into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
ding-dong.
Hark! Now I hear them:
ding dong, bell.

Uw vader ligt verdronken
vijf volle vadems diep verzonken
koraal groeit op uit zijn karkas
een parel glanst daar waar zijn oog ooit was
en niets van hem gaat echt teloor.
De zee betovert, door en door.
Ontheemt, verrijkt, vervreemdt ...
Nimfen slaan elk uur hun dodengong.
Hoor!
Zo zingt de zee zijn dingedong.
vertaling: Koos Jaspers, 2012

Toelichting door
Louis Houët

The Pleasant
Companions
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Three Elizabethan Part Songs - Ralph Vaughan Williams
1. Sweet Day
Sweet Day! so cool, so calm, so bright,
the bridal of the earth and sky,
the dew shall weep thy fall tonight;
for thou must die.

O zoete dag! Zo koel, zo kalm, zo klaar,
paring van aarde en heelal.
De dauw beklaagt uw doodsgevaar,
omdat u sterven zal.

Sweet spring! full of sweet days and roses,
a box where sweets compacted lie,
my music shows ye have your closes,
and all must die.

O zoete lente! Vol van zoetgeurende rozen,
een doos vol zoetigheden boven al,
in mijn muziek gekozen,
want allen zullen sterven.

Only a sweet and virtuous soul,
like seasoned timber, never gives;
but though the whole world turn to coal,
then chiefly lives.

Alleen de goede, deugdzame ziel,
doorgewinterd en gehard, zal niet bezwijken;
als de hele wereld vergaat of versteent,
zal hij niet wijken.

2. The Willow Song
The poor soul sat sighing
by a sycamore tree,
sing all a green willow;
her hand on her bosom,
her head on her knee,
sing willow, willow, willow.

Bij de esdoorn zat de arme
en zuchtte bewogen,
bezing allen de groene treurwilg;
haar hand op haar boezem,
haar hoofd diep gebogen,
zing treurwilg, treurwilg, treurwilg.

The fresh streams ran by her
and murmur'd her moans;
sing willow, willow, willow:
Her salt tears fell from her,
and soften'd the stones;
sing willow, willow, willow.
Sing all a green willow
must be my garland.

De beek stroomde langs haar
en murmelde haar klacht,
zing treurwilg, treurwilg, treurwilg.
Waar haar tranen vielen
werden de stenen zacht;
zing treurwilg, treurwilg, treurwilg.
Zing allemaal, een groene treurwilg
moet mijn bruidskrans zijn.
vertaling: naar Rudy Bremer

3. O Mistress Mine
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Shall I compare thee to a summer's day - Nils Lindberg
Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May
and summer's lease hath all too short a date.
Sometime too hot the eye of heaven shines,
and often is his gold complexion dimmed,
and every fair from fair sometime declines,
by chance, or nature's changing course untrimmed.
But thy eternal summer shall not fade,
nor lose possession of that fair thou ow'st,
nor shall Death brag thou wander'st in his shade,
when in eternal lines to time thou grow'st.
So long as men can breathe or eyes can see,
so long lives this, and this gives life to thee.

Ben jij een zomerdag gelijk voor mij?
Die is lang niet zo lieflijk en zo zacht.
Ruw schudt de wind de bloemknoppen van mei
en al te gauw verstrijkt de zomerpracht.
Soms kan te heet het oog des hemels schijnen,
en dikwijls wordt zijn gouden kleur verduisterd,
en van elk schoon zal eens het schoon verdwijnen,
door toeval, of verloop van tijd ontluisterd.
Jij bent een zomer die voor eeuwig straalt,
en nooit raak jij iets van je schoonheid kwijt,
of snoeft dood dat je in zijn schaduw dwaalt,
maar door mijn vers groei jij in eeuwigheid.
Zolang de mens adem en ogen heeft,
zolang leeft dit, dat jou het leven geeft.
vertaling: Paul Claes, 1990
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Peace; come away - Charles Villiers Stanford
Peace; come away: the song of woe
is after all an earthly song:
Peace; come away: we do him wrong
to sing so wildly: let us go.
Come; let us go: your cheeks are pale;
but half my life I leave behind:
methinks my friend is richly shrined;
but I shall pass; my work will fail.
Yet in these ears, till hearing dies,
one set slow bell will seem to toll
the passing of the sweetest soul
that ever look'd with human eyes.
I hear it now, and o'er and o'er,
eternal greetings to the dead;
and "Ave, Ave, Ave," said,
"Adieu, Adieu" for evermore.

Vrede, ga niet weg; het treurlied
is tenslotte een aards gezang.
Vrede; blijf hier: wij doen hem echter geen goed
door zo heftig te zingen: laten we gaan.
Kom; laten we gaan: je wangen zijn bleek;
maar ik laat wel de helft van mijn leven hier achter.
Mij dunkt dat mijn vriend hier een prachtgraf heeft,
maar mijn leven gaat verder, al stelt het werken mij teleur.
Toch … met deze oren - totdat ik niets meer hoor lijkt het of ik telkens nog de doodsklok hoor luiden,
terwijl het dode, dierbaarste lichaam wordt weggedragen,
dat ooit door mensenogen is aanschouwd.
Ik hoor het nu, telkens weer;
een onafgebroken groet
aan het adres van de dode, dat luidt:
"vaarwel, vaarwel", voor altijd.

Full Fathom Five - Jaakko Mäntyjärvi
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Toelichting door Louis Houët
The Pleasant Companions

Come away, Death - Roger Quilter
Come away, come away, death,
and in sad cypress let me be laid.
Fly away, fly away breath,
I am slain by a fair cruel maid.
My shroud of white, stuck all with yew,
O, prepare it!
My part of death, no one so true
did share it.
Not a flower, not a flower sweet
on my black coffin let there be strown.
Not a friend, not a friend greet
my poor corse, where my bones shall be thrown.
A thousand thousand sighs to save,
lay me, O, where
sad true lover never find my grave,
to weep there!
Kom nader, dood, en laat men mij
in treurig cipressenhout leggen;
Vlieg heen, adem, ik ben vermoord
door een schone, wrede maagd.
Mijn met taxus bezette witte doodskleed,
oh, maak het klaar;
De dood die mijn deel werd,
is door niemand echt gedeeld.
Laat geen welriekende bloem
op mijn zwarte doodkist gestrooid worden;
Laat geen vriend mijn arme lichaam groeten
waar mijn botten geworpen worden;
Leg me, om duizenden zuchten te besparen,
waar een bedroefde ware geliefde
nimmer mijn graf zal vinden,
om er te wenen.
vertaling: Pieter Nieuwint

Come away, Death - Ralph Vaughan Williams
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It was a lover and his lass - Matthew Harris
It was a lover and his lass,
with a hey, and a ho, and a hey nonino,
that o'er the green corn-field did pass.
In spring time, the only pretty ring time,
when birds do sing, hey ding a ding, ding;
sweet lovers love the spring.

Een minnaar van zijn lief verzeld,
met heisa en hei en ho heisa sa sa,
die ging door 't groene korenveld,
In de mei, in de liefdewekkende mei,
bij 't vogellied van tierelirei;
ja, liefde mint de mei.

Between the acres of the rye,
with a hey, and a ho, and a hey nonino
these pretty country folks would lie,
In spring time …

En in het koren vlijt zich teêr,
met heisa en hei en ho heisa sa sa,
het aardig herdersvolkjen neêr,
In de mei …

This carol they began that hour,
with a hey, and a ho, and a hey nonino,
how that a life was but a flower
In spring time …

Hun zang bezingt der lente roem,
met heisa en hei en ho heisa sa sa,
zij roemen 't leven als een bloem,
In de mei …

And therefore take the present time,
with a hey, and a ho, and a hey nonino;
for love is crowned with the prime
In spring time …

Geniet, is 't lied, dan 's levens vreugd,
met heisa en hei en ho heisa sa sa,
de liefde kroont alleen de jeugd,
In de mei …
vertaling: L.A.J. Burgersdijk, 1886
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Sigh no more, Ladies - Matthew Harris
Sigh no more, Ladies, sigh no more.
Men were deceivers ever,
one foot in sea, and one on shore,
to one thing constant never.
Then sigh not so, but let them go,
and be you blithe and bonny,
converting all your sounds of woe
into hey nonny, nonny.

0, krijt niet, meisjens, krijt niet meer,
wat zoudt ge op mannen bouwen?
Hun liefde wisselt als het weer;
nooit zijn zij te vertrouwen.
Dus weg die traan! Wat gaan ze u aan?
Weest dartel, vroeg en spa!
zingt luid: "ons zuchten heeft gedaan!"
en schatert: "ha ha ha!"

Sing no more ditties, sing no more
of dumps so dull and heavy.
The fraud of men was ever so
since summer first was leafy.
Then sigh not so, but let them go,
and be you blithe and bonny,
converting all your sounds of woe
into hey, nonny, nonny.

Dus kweelt niet meer van minnesmart,
en zoekt geen heul in klagen;
Want valsch was steeds der mannen hart,
sinds de eerste Maartsche vlagen.
Dus weg die traan! Wat gaan ze u aan?
Weest dartel, vroeg en spa;
zingt luid: "ons zuchten heeft gedaan!"
en schatert: "ha, ha, ha!"
vertaling: L.A.J. Burgersdijk, 1886

O Mistress Mine - György Orbán
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Na afloop
van dit concert
bent u
van harte welkom
in de koffieruimte
voorin de kerk ,
waar u tegen betaling
iets kunt drinken.
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informatie
Voor meer informatie over ons koor kunt u terecht op onze website:
www.amersfoortskamerkoor.nl

Ook kunt u contact opnemen met de secretaris:
Hanneke van Baal
tel. (033) 448 02 85
info@amersfoortskamerkoor.nl

Heb je belangstelling om in het koor te komen zingen?
Dan kun je vrijblijvend een repetitieavond bijwonen om te kijken of ons koor je
aanspreekt. Neem daarvoor contact op met de secretaris. Wij repeteren elke
dinsdagavond van 20.00 - 22.15 uur in de grote zaal van de Vrije School,
Romeostraat 74 te Amersfoort. Daarnaast is het van belang dat er thuis
gestudeerd wordt. De dirigent neemt bij nieuwe leden eerst een stemtest af.
Daarbij wordt niet alleen gekeken naar zangkwaliteit, maar ook of een stem in
het koor past.

Momenteel zijn wij op zoek naar
een hoge sopraan en lage bassen.
Donateurs
Vindt u ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor bijzonder is en
uitgevoerd moet blijven worden, en wilt u ons daarbij helpen? Voor minimaal
€25,- per jaar kunt u donateur worden van ons koor. U krijgt dan korting op onze
concerten. Als u voor €50,- of meer per jaar donateur wordt, kunt u alle
concerten gratis bezoeken. In geval van sponsoring door een bedrijf zal de naam
van uw bedrijf in ons programmaboekje worden vermeld. U kunt zich aanmelden
via de website. Uw bijdrage kunt u storten op bankrekeningnummer:
NL 73 ABNA 0553 3308 96 t.n.v. Amersfoorts Kamerkoor.
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In mei 2016 geven wij een concert
ter afronding van de master koordirectie
van onze dirigent Rienk Bakker.

Op het programma staat o.a.
A cette heure du jour
van Ton de Leeuw.

Wilt u op de hoogte blijven van onze concerten? Meldt u zich dan
aan voor onze mailinglist. Dit kan via onze website of op de lijst
in de koffieruimte. U ontvangt dan zes weken voor ons concert
een uitnodiging via de mail.
Wij zien u graag terug op één van onze volgende concerten.

www .amers foort sk amerk oor.nl

