Programma
Jean-Christophe Rosaz (*1961)

Soffio

John Bennet (ca. 1575-1614)

Weep, o mine eyes

Joseph Guy Marie Ropartz (1864-1955) Yver, vous n'estes qu'un villain
Veljo Tormis (1930-2017)

Sügismaastikud
2. Üle taeva jooksevad pilved
3. Kahvatu valgus
5. Tuul kõnnumaa kohal

Alphons Diepenbrock (1862-1921)

Chanson d'automne

Raymond Schroyens (*1933)

Chanson d'automne

Edward Elgar (1857-1934)

The Shower (Opus 71 nr.1)
Sea Pictures
2. In haven (Capri)
4. Where corals lie
Peter Bruinsma, bariton
Monika Marlissa, piano

Friedrich Zipp (1914-1997)

Chinesische Jahreszeiten (Opus 19)
1. Stimmung im Frühling
2. Alte Weise
3. Der Bach
4. Fluβ im Schnee

Jacob ter Veldhuis (*1951)

Weather Report
1. Storm Surge
2. Sunshine

Henri Brokaar (*1946)

Avondgeluiden

Leonard Bernstein (1918-1990)

Spring Song
uit: Choruses from "The Lark"
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Amersfoorts Kamerkoor
Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met ruim 25 leden;
enthousiaste amateurs die ernaar streven op een muzikaal hoog niveau te
zingen. De concertprogramma's zijn vaak opgebouwd rondom een thema.
Het repertoire omvat een breed scala aan muziekstijlen en -stromingen. Het koor
geeft doorgaans twee concerten per jaar in Amersfoort en zingt daarnaast bij
inloopconcerten en in concertseries. Er wordt meestal a capella gezongen, maar
ook regelmatig samengewerkt met instrumentalisten en solisten.

sopranen
Helma Eijck - Cailyn Erlandsson - Pauline van Hulst
Noortje Liefferink - Rudith Middelhuis - Annelies Scholtz
Hilde Schouls - Emma Tabak - Bette Westera
bassen
Henri Brokaar - Peter Bruinsma
Diederik van Essel - Kees Kamperman
Jan Visscher

tenoren
Henk van Andel - Ernst Brandsen - Arjan de Jong
Jan Willem Lignac - Huig Notenboom - Ruud te Nuijl
Ids Smedema - Jan van der Zwan

alten
Marlies van der Klugt - Willemien Koster
Monika Marlissa - Yvonne Meijer - Els Monquil
Elly Moolenaar - Trees Veerkamp

Rienk Bakker
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foto: Fred Manschot

studeerde aan diverse conservatoria en is
afgestudeerd voor orgel, kerkmuziek en
koordirectie. Hij is dirigent van verschillende
(project)koren en werkzaam als organist en
muziekdocent. Kijk voor meer informatie op
zijn website: www.rienkbakker.nl.

chot

Luuk Groot Haar
opgegroeid in Amersfoort, studeerde in 2017 af
aan de Wageningen Universiteit in de richting
meteorologie, waarna hij aan de slag is gegaan
bij Eneco als energiemeteoroloog. Naast een
passie voor meteorologie heeft Luuk ook een
passie voor de muziek. Hij doorliep verschillende
jeugdorkesten als trombonist (waaronder het
Amersfoorts Jeugdorkest) en de laatste jaren
zingt hij o.a. in het barbershopkwartet Fruity
Island Boys in Utrecht.

Hartelijk welkom op ons concert!
Het klimaat is hot. In letterlijke zin omdat de aarde opwarmt en daarom ook in
figuurlijke zin een hot item in de media. Nieuwsberichten lijken elkaar in ijltempo
op te volgen en in de winter vliegen de diverse kleurcodes uit De Bilt ons om de
oren. Wij vonden het daarom tijd worden voor een concertprogramma met muziek
die bij deze thematiek aansluit. Muziek die even een pas op de plaats maakt, die
ons aan het denken zet. Van stormachtig dansende noten tot verstilde klanken.
Opzwepende dansmuziek uit Amerika tegenover uitgestrekte klanklandschappen
uit Estland.
Speciale medewerking aan dit concert wordt verleend door meteoroloog en
muziekliefhebber Luuk Groot Haar, die de verbinding zal leggen tussen het weer
en onze muziek.

Wij wensen je een aangename avond.

0
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Soffio - Rosaz
Voordat er taal was, waren er geluiden. Geluiden uit de
natuur. Geluiden van de wind, regen, ritselende blaadjes…
Voordat de mens zich verbaal kon uitdrukken kon hij deze
geluiden al nabootsen. Vanuit deze sferische geluiden is het
maar een kleine stap naar klank maken met de stem.
Vervolgens nog een kleine stap naar het korte gedicht van
de componist zelf over de ademtocht die van de bergtoppen
afdaalt en de mens inspireert.

Un soffio
scende delle cime
sopra di me
nella valle
valle lontana
lontan…

Een ademtocht
daalt af van de
toppen
boven mij
in de vallei
de verre vallei
ver…

Weep, o mine eyes - Bennet
Dit Engelse madrigaal geeft uiting aan de intense melancholie van iemand die niet
gered wil worden van zijn wanhoop en een springtij van tranen oproept om in te
kunnen verdrinken.

Weep, o mine eyes, and cease not.
Alas, these your springtides,
methinks, increase not.
O, when begin you to swell so high
that I may drown me in you?
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Ween, oh mijn ogen, en houd niet op.
Helaas, jullie tranengolven nemen niet toe,
dunkt me.
Oh, wanneer beginnen jullie zo aan te zwellen
dat ik me daarin mag verdrinken?

Yver, vous n'estes qu'un villain - Ropartz
tekst: Charles d'Orleans (1394-1465)

De winter brengt niets dan narigheid. Althans, volgens de dichter Charles
d’Orleans. Deze tekst is zover wij weten slechts twee keer op muziek gezet. Naast
de compositie in dit concert vinden we het terug in de Trois chansons de Charles
d’Orleans van Claude Debussy. De componist Joseph Guy Ropartz is niet heel
bekend, hoewel hij een leerling van grootheden Jules Massenet en César Franck
was. Het venijnige van de winter is door de dichter goed gevangen in de tekst en
vervolgens door de componist op furieuze wijze getoonzet.

Yver, vous n’estes qu’un villain!
Esté est plaisant et gentil
en témoing de may et d’avril
qui l’accompaignent soir et main.
Esté revet champs bois et fleurs
de sa livrée de verdure
et de maintes autres couleurs
par l’ordonnance de nature.
Mais vous, Yver, trop estes plein
de nège, vent, pluye et grézil.
On vous deust banir en éxil.
Sans point flater je parle plein:
Yver, vous n’estes qu’un villain!

Winter, je bent niet beter dan een schurk!
Zomer is aangenaam en vriendelijk,
dat getuigen mei en april
die hem avond en ochtend vergezellen.
Zomer doet velden, bossen en bloemen
opleven met zijn kleed van groen
en een menigte andere kleuren
op bevel van de natuur.
Maar jij, winter, zit veel te vol
met sneeuw, wind, regen en hagel.
Ze zouden je moeten verbannen.
Zonder overdrijving zeg ik volmondig:
Winter, je bent niet beter dan een schurk!
vertaling: Rein de Vries
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Sügismaastikud - Tormis
Wie wel eens met het vliegtuig naar de Baltische staten is gevlogen kan zich
misschien herinneren vlak voor de landing naar buiten te hebben gekeken. Na een
vliegreis boven velden en stedelijke gebieden wordt het beeld ineens groen. Een
schijnbaar eindeloos tapijt van bossen en natuurgebieden. Eenmaal aan de grond
is het mogelijk om kilometers te reizen zonder een levende ziel tegen te komen. In
de zomer is alles groen en kleurrijk, in de herfst kaal en desolaat. Deze sfeer heeft
de Estse componist Veljo Tormis geprobeerd te vangen in zijn Sügismaastikud
(Autumn Landscapes), waarvan wij er drie uitvoeren.

vertalingen: Viivi Luik, 1996

Üle taeva jooksevad pilved
Üle taeva jooksevad pilved,
vihmajärgse hommiku lillad pilved.
See on järvelt lõõtsuv tuul,
see on kartulivagude muld
millest su käed külmetavad.
De wolken jagen over de hemel,
kleine wolken, 's morgens na de regen.
Het is de wind, die van zee waait,
het is de aarde in de aardappelvoren
die uw handen doet vriezen.

Kahvatu valgus
Kahvatu valgus
sügismaastike kohal.
Valgeid tutte ohakad külvavad tuulde.
Kahvatu valgus …
All ribadeksrebitud taeva
Bleek licht
pikad ja porised teed.
over het herfstlandschap.
Witte pluizen zaaien distels in de wind.
Bleek licht …
Onder de in flarden gescheurde hemel
lange en modderige wegen.

Tuul kõnnumaa kohal
Tuul kõnnumaa kohal,
tuul koolnukollase kõnnumaa kohal.
Teekäänul kõhinal naeris,
Wind over het verlaten land,
paar surnud puud.
wind over het lijkbleek verlaten land.
Bij de bocht in de weg een ritselende raap
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en een paar dode bomen.

Chanson d'automne - Diepenbrock en Schroyens
tekst: Paul Verlaine (1844-1896)
Chanson d’automne. Misschien wel het bekendste gedicht in Frankrijk. Spreek in
Parijs een willekeurige voorbijganger aan met de woorden "Paul Verlaine?" en de
kans is groot dat het antwoord luidt: "Chanson d’automne". Het gedicht werd in
de Tweede Wereldoorlog meerdere keren gebruikt als codetaal. Een poëtisch
monument, met evenveel nationale trots als de Eiffeltoren. Meerdere malen is deze
tekst op muziek gezet, zo ook door de Nederlander Alphons Diepenbrock en de
Belg Raymond Schroyens. Beide componisten hebben de diepe melancholie van
de tekst goed begrepen en geven deze, elk op hun eigen manier, een extra
dimensie door de woorden te voorzien van klank. Bij Schroyens zijn de woorden
deçà, delà (van hier naar daar) voorzien van harmonieën die zich ook
daadwerkelijk als vallende bladeren van de ene naar de andere kant bewegen.

Les sanglots longs
des violons
de l'automne
blessent mon cœur
d'une langueur
monotone.
Tout suffocant
et blême, quand
sonne l'heure,
je me souviens
des jours anciens
et je pleure …
Et je m'en vais
au vent mauvais
qui m'emporte
deçà, delà,
pareil à la
feuille morte.

De lange snikken
van de violen
van de herfst
vervullen mijn hart
in lome
monotonie.
Benauwd
en doodsbleek, als
de klokken luiden
herinner ik me
dagen van weleer
en ik ween …
En ik ga weg
waar kwade wind
me heenvoert
van hier naar daar
net zoals
een dood blad.
vertaling: Jules
Grandgagnage

Raymond Schroyens

Alphons Diepenbrock

9

The Shower - Elgar
tekst: Henri Vaughan (1621-1695)

Een dikke, grijze regenwolk die op het punt staat zich te openen. Meestal een reden
om snel beschutting te zoeken. Voor de componist Edward Elgar juist een inspiratie
om warme klanken te componeren. Deze regenwolk zorgt er immers voor dat de
aarde letterlijk zacht gemaakt wordt. Tegelijkertijd is de benauwing voelbaar
wanneer er zo’n enorme wolk boven je hoofd hangt, vandaar de tekst my eyes
could weep. Gelukkig is er ook het vertrouwen dat na regen zonneschijn volgt.
Cloud, if as thou dost melt,
and with thy train of drops make soft the earth,
my eyes could weep o'er my hard heart,
that's bound up and asleep.
Perhaps at last, some such showers past,
my God would give a sunshine after rain.
O wolk, kon ik maar met tranen mijn versteende hart
wat milder stemmen, zoals jij je verzachtende regen
laat neerdalen op de aarde. Misschien zou mijn God
dan eindelijk na zulke regenbuien de zon laten schijnen.

Sea Pictures - Elgar
Deze cyclus met als gemeenschappelijk
thema "de zee" bestaat uit vijf liederen,
waarvan je er twee zult horen.
In haven (Capri)
tekst: Caroline Alice Elgar (1848-1920)
Closely let me hold thy hand,
storms are sweeping sea and land;
love alone will stand.
Closely cling, for waves beat fast,
foam-flakes cloud the hurrying blast;
love alone will last.
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Kiss my lips, and softly say:
joy, sea-swept, may fade to-day;
love alone will stay.

In dit lied horen we spreken over
de liefde als een veilige thuishaven:
Stormen over zee en land,
laten wij elkaar vasthouden.
Kus mij en zeg zachtjes:
vreugde door de zee gebracht
zal op een dag verdwijnen;
de liefde alleen blijft.

Where corals lie
tekst: Richard Garnett (1835-1906)
The deeps have music soft and low
when winds awake the airy spry,
it lures me, lures me on to go
and see the land where corals lie.
By mount and mead, by lawn and rill,
when night is deep, and moon is high,
that music seeks and finds me still
and tells me where the corals lie.
Yes, press my eyelids close, 't is well,
but far the rapid fancies fly
the rolling worlds of wave and shell,
and all the lands where corals lie.
Thy lips are like a sunset glow,
thy smile is like a morning sky,
yet leave me, leave me, let me go
and see the land where corals lie.

Dit lied bezingt het verlangen van
een man naar de zee, naar het
land waar de koralen groeien. De
zorgeloze, levendige winden
verlokken hem om te gaan. Waar
hij gaat, op het land, over bergen,
grazige weiden, langs beken, in
donkere nacht en bij heldere
maan: de muziek uit de diepten
van de zee bereikt hem niettemin
en vertelt hem waar de koralen
rusten. Zelfs de lippen en de
glimlach van zijn geliefde kunnen
hem niet vasthouden: laat mij
gaan en het land zien waar de
koralen zijn!

Chinesische Jahreszeiten - Zipp
Op het eerste gezicht lijken de teksten van de
Chinesische Jahreszeiten (afkomstig van diverse
Chinese dichters) te mikken op een puur esthetisch
genieten, zonder bijbedoelingen. Bij nader inzien
blijken ze even subtiel als onontkoombaar te
verwijzen naar de broosheid en de tijdelijkheid van
het bestaan, door de componist Friedrich Zipp
verpakt in een evenzoveel romantisch alsook
verrassend klankidioom.
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Stimmung im Frühling
Wie dicht das Gras hier wächst an Iyangs Mauer.
Des Bergbachs Fluten ziehn nach Osten, wohl auch zurück nach Westen.
Unter den duftenden Bäumen ist kein Mensch, und doch fallen Blüten.
Nur ein Pfad kreuzt die Frühlingsberge … tüjo, tüjo, tüjo, tüjo …

Lentestemming
De grassen groeien welig aan de voet van Iyangs stadsmuur.
Het water van de beek stroomt nu eens oostwaarts, dan weer westwaarts.
Bomen in bloei en toch geen mens: de bloesems dwarrelen neer.
Slechts één pad kruist de lentebergen … tüjo, tüjo, tüjo, tüjo

Alte Weise
Die Sonne steht im Süden.
Ich hacke das Getreidefeld, der Schweiß tropft auf den Boden unter dem Reis.
Wer weiß, wenn er ihn vom Teller ißt, von der bitteren Mühe um jedes Körnchen?

Oude wijze
De zon staat in het zuiden.
Ik hak het graanveld, het zweet drupt op de grond onder de rijst.
Wie heeft weet, als hij hem van zijn bord eet,
van het bittere zwoegen voor elke korrel?

Der Bach
Inmitten des rauschenden Herbstregens
eilt das Wasser dahin und bespült die Steine.
Hüpfende Wellen benetzen einander.
Ein weißer Reiher, aufgescheucht, läßt sich wieder herunter.

De beek
Temidden van de ruisende herfstregen
spoedt zich het water weg en overspoelt de stenen.
Dansende golven bespatten elkaar.
Een witte reiger, opgeschrikt, strijkt weer neer.
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Fluß im Schnee
Der Vögel Flug auf tausend Bergen ist nicht mehr.
Verschwunden sind der Menschen Spuren auf allen Pfaden.
Nur ein verwaistes Boot, ein Greis im Binsenhut und schilfenem Mantel,
fischt einsam im verschneiten kalten Fluß.

Besneeuwde rivier
De vogeltrek over duizend bergen is niet meer.
Verdwenen van alle paden zijn de menselijke sporen.
Slechts een verweest bootje blijft over,
een grijsaard met biezen hoed en rieten mantel
vist eenzaam in de koude dichtgesneeuwde rivier.

Componist Jacob ter Veldhuis:

Weather Report - Ter Veldhuis

"In de zomer van 2011 maakte ik de tropische cycloon Irene mee vanaf de 23 e
verdieping in Midtown Manhattan. Er was een uitgaansverbod en het openbare
leven in de stad kwam geheel tot stilstand. Op tv volgde ik de lokale nieuwszenders
met hun onheilspellende rapportages. Sommige fragmenten vormden destijds
inspiratie voor mijn video opera THE NEWS. Ook de teksten van Storm Surge zijn
ontleend aan de weerberichten over de orkaan Irene."
"Sunshine gaat niet alleen over ons
Nederlandse verlangen naar zonneschijn
maar is
ook een
metafoor
voor
ongerustheid over recente klimatologische
ontwikkelingen."

Met een geheel eigenzinnig klankidioom
brengt de componist deze teksten tot
leven. Het eerste deel kenmerkt zich door
ritmische patronen, gevangen in diverse
maatsoorten. Het tweede deel heeft een
contemplatief karakter, als een soort
mantra herhaalt de tekst zich om bezinning
tot stand te brengen.

13

Storm Surge
Raindrops, rain, raindrops tonight.
Outbreaks of rain tonight.
Heavy showers with hail and thunder.
With strong winds and hurricane warnings.
Atrocious weather conditions.
We don't mess with Mother Nature,
we are smart enough to know that!
Violent thunderstorms, outbreaks of heavy rain,
with some blustery winds coming in.
Rain everywhere, really everywhere, yes, everywhere …
It's like a scene form a movie about the apocalypse.
We're not taking any chances: Evacuate for safety!
You know that I'm scared to death!
Hurricane warnings, storm surge coming up on to the land tonight.
Storm surge comes in from the sea tonight, so …

Sunshine
Will the sun shine?
Will the sun shine again?
Will the sun shine?

Avondgeluiden - Brokaar
tekst: Paul van Ostaijen (1896-1928)
Koorlid Henri Brokaar componeerde voor 'zijn'
koor Avondgeluiden op een tekst van Paul van
Ostaijen. Een schemerige zone tussen slapen
en wakker zijn, het min of meer onbewust
horen van diverse geluiden. Zijn ze er echt?
Of zijn ze wellicht, net als de blauwe velden,
een verzinsel? Zo zweeft de dichter in deze
schemerzone en de muziek zweeft mee in
haar schuivende tonaliteit.
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Er moeten witte hoeven achter de zoom staan
van de blauwe velden langs de maand
's avonds hoort gij aan de verre steenwegen
paardehoeven
dan hoort gij alles stille waan
van verre maanfonteinen zijpelt plots water
- gij hoort plots het zijpelen
van avondlik water de paarden drinken haastig
en hinniken
dan hoort men weer hun draven stalwaarts.

Spring Song - Bernstein
Leonard Bernstein maakte furore door de musical
Westside Story. Opzwepende dansmuziek, romantische
duetten en folkloristische melodieën zijn meestal
kenmerken van zijn muziek. In 1952 componeerde hij
muziek bij het theaterstuk The Lark met als thema het
leven van Jeanne d’Arc. Het is daarom niet verwonderlijk
dat hij voor Spring Song een oude Franse tekst gebruikte.
Denk je even verder aan de Duitse wortels van de
componist, dan is vanuit het in Duitsland gebruikelijke
Mai Fest ook te verklaren waarom hij woorden als laudate
dominum, alleluia en amen gebruikt. Tijdens dit feest
wordt God gedankt voor het aanbreken van de lente en
het nieuwe leven dat daarbij ontspringt.

Revecy venir le printemps.
Laudate Dominum. Alleluia. Amen.
Kijk, daar komt de lente weer.
Looft de Heer. Halleluja. Amen.
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Videoclip Weather Report
Ons project Code Rood zal worden afgesloten met het opnemen van een
professionele videoclip van Weather Report. Wij gaan hier volgende week mee aan
de slag in de Wageningen Universiteit, waar we gebruik mogen maken van oude
meetinstrumenten en een tornadomachine van de meteorologische afdeling. De
video wordt gemaakt door filmproducer Ruwan Heggelman en Hans Erblich zal de
geluidsopname verzorgen.
Ruwan Heggelman studeerde af aan de HKU met
de horrorkomedie Beste vrienden en maakte in
korte tijd naam in de filmwereld. Zijn recente film
Ik kan vliegen (een korte romantische komedie met
de Amersfoortse Onze Lieve Vrouwetoren in de
hoofdrol) wordt vertoond op alle grote filmfestivals
in binnen en buitenland. Op ruwan.nl lees je meer
over hem en kun je zijn films bekijken.

Hans Erblich studeerde Art of Sound aan
het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Hij
assisteerde bij opnames van het Koninklijk
Concertgebouworkest en het Nederlands
Philharmonisch Orkest. Sinds zijn afstuderen
is hij zelfstandig werkend opname- en
geluidstechnicus. Hans speelt (alt)viool in
verscheidene orkesten en is actief als
arrangeur/orkestrator.
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Hou onze website en facebookpagina in de gaten, dan kun je
volgende maand thuis nog een keer genieten van onze videoclip van
Weather Report.

info@amersfoortskamerkoor.nl

Amersfoorts Kamerkoor

Genoten van ons concert?
Wij zien je graag weer terug op ons volgende concert
in april. Dat is nog ver weg. Wil je herinnerd worden
aan onze concerten? Schrijf je dan via onze website in
voor onze mailinglist en ontvang zes weken voor ons
concert een uitnodiging via de mail.

Zin om mee te zingen?
Kijk dan eens op onze website waar ons koor voor
staat. Spreekt dit je aan, dan kun je vrijblijvend
een repetitieavond bijwonen. Neem daarvoor
contact op met de secretaris. Wij repeteren elke
dinsdagavond in de Vrije School in Amersfoort. Het
is ook mogelijk mee te zingen op projectbasis.
Momenteel zijn we op zoek naar een lage bas,
maar zangers uit alle stemgroepen zijn welkom om
te komen kijken en luisteren.

Ons financieel steunen?
Vind jij ook dat het repertoire van het Amersfoorts Kamerkoor
bijzonder is en uitgevoerd moet blijven worden? Wij zingen wel met
veel inzet en plezier, maar hebben jouw financiële steun hard nodig.
Elk bedrag is welkom en helpt ons mooie concerten te blijven geven.
Wanneer je € 50,- of meer doneert, kun je bovendien een jaar lang
gratis naar onze concerten. Je kunt je bijdrage storten op
rekeningnummer NL73ABNA0553330896 ten name van Amersfoorts
Kamerkoor, o.v.v. "Vrienden van het Amersfoorts Kamerkoor".
Bedrijven bieden wij diverse sponsorpakketten, met de bijbehorende
mogelijkheden tot pr voor het bedrijf op onze website, poster, facebook en in het
programmaboekje. Meer informatie is te vinden op onze site.

www.amersfoortskamerkoor.nl
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Marjolein Koetsier
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