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Programma 
 

 

Adriano Banchieri (1568-1634) 

Festino 

nella sera del Giovedi Grasso avanti Cena 

koor - maskerspeler - verteller - cello - klavecimbel 

 

 
 

pauze 
 

 

Bob Chilcott (*1950) 

Aesop's Fables 
koor - vleugel 

 

 

 

Ēriks Ešenvalds (*1977) 

Stars 
koor 

 

 

 

Joost Kleppe (*1963) 

Caminante, no hay camino 
koor 

 

 

 

 

Hartelijk welkom op ons jubileumconcert! 
Na 50 jaar is de neiging tot terugblikken moeilijk te onderdrukken. We kijken terug 

op vele concerten, geleid door achtereenvolgens drie dirigenten: oprichter Andries 

Clement, Jos Leussink (die ons 38 jaar lang dirigeerde) en Rienk Bakker, die alweer 

bijna tien jaar geleden het stokje overnam. Achterin dit boekje vind je een histo-

risch overzicht van de afgelopen 50 jaar. Na alle muzikale avonturen die het koor 

vanaf 1972 beleefde, zijn we met de huidige groep van 29 zangers aangekomen 

bij het muzikale moment van het heden. 
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In al die jaren is één ding onveranderd gebleven: het koor blijft streven naar kwa-

liteit. In de muziek betekent dat zoeken naar schoonheid. Diep graven in het stuk, 

verder gaan dan alleen datgene dat op papier staat. Er wordt veel aandacht ge-

schonken aan muzikale afwerking en intonatie. Nog iets dat onveranderd is: het 

koor programmeert ijzersterk repertoire. Muziek die van hoge compositorische 

kwaliteit is daagt het koor uit om alles uit zichzelf te halen. Ook dit concert getuigt 

daarvan. Omdat het feest is, hebben we voor dit concert werken genomen die stuk 

voor stuk een feest zijn om te zingen en om naar te luisteren.  
 

We beginnen met het muzikale schertsstuk Festino (1608) van Adriano Banchieri.  

Hij schreef deze madrigalenkomedie voor zijn Academia dei Floridi, een groep 

vrienden om mee te discussiëren, evenementen te houden en vooral: muziek te 

maken. Het stuk bestaat uit 20 delen: populaire dansen, maskerades, spelen en 

madrigalen in een sfeer van carnaval en luidruchtige pret, satire, ironie en melan-

cholie. Deze carnavalsoptocht speelt zich af op de pleintjes, straatjes en grachten 

van Venetië. De gondeliers zijn niet vergeten en er komt zelfs een katten-en hon-

denkoor in voor! Ons koor is gezegend met een van oorsprong Italiaanse alt, die 

alle teksten voor ons heeft vertaald en heeft geholpen met de juiste uitspraak van 

alle teksten. Schrijfster en koorlid Bette Westera heeft vervolgens de teksten mooi 

hertaald. Als verteller voert ze ons hiermee langs alle liederen. In de traditie van 

de Commedia dell'arte brengt maskerspeler Frans Krom carnavalesk deze muzikale 

komedie tot leven. Het basso continuo completeert de feestelijke uitvoering. 

Kortom, je komt ogen en oren tekort! 
 

Hoe ouder, hoe wijzer: de waarden en wijsheden uitgesproken in Aesop's Fables 

(2008) klinken een 50-jarige als muziek in de oren. Het zijn muzikale juweeltjes 

van Bob Chilcott met een verrassende begeleiding op de vleugel. Associaties met 

enerzijds jazzmuziek dringen zich op maar soms klinkt het ook erg sereen. Hoor 

bijvoorbeeld hoe melancholisch de zwaan zingt in het laatste deeltje om haar 

hachje te redden of hoe hysterisch de sopranen gillen bij de barende berg.  
 

De betoverende natuurlijke resonantie van 'zingende' glazen begeleidt Stars 

(2011) van Ēriks Ešenvalds. Hiermee komt een soort aura om de koorklank heen 

te liggen, een bijna mystieke ervaring!  
 

Joost Kleppe componeerde in 2019 Caminante, no hay camino voor het jubileum 

van de concertserie van de Pieterskerk in Utrecht. De boodschap van de tekst is 

kort gezegd: wandelaar, er is geen pad dan het pad dat je zelf creëert. Al lopend 

maak je het pad, en kijk je achterom naar het verleden, dan zie je daar de afdruk-

ken, die je nooit meer zult betreden. De tekst wordt met dansende ritmes omlijst 

en daarnaast voorzien van een aantal fysieke elementen die deze ritmes weer on-

derstrepen. Het feest is compleet en het jubilerende Amersfoorts Kamerkoor zal na 

50 jaar haar pad blijven vervolgen!   
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Amersfoorts Kamerkoor 
 

Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met zo'n 30 leden; en-

thousiaste amateurs die graag op een muzikaal hoog niveau zingen in een 

warme, vriendelijke sfeer. 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. 

Heb je belangstelling om mee te zingen, kom dan vrijblijvend een repetitieavond 

bijwonen om te kijken of ons koor je aanspreekt. 

 

 

sopranen 
 

Helma Eijck - Randi Hanstveit - Corrine Kroese - Noortje Liefferink 

Rudith Middelhuis - Annelies Scholtz - Emma Tabak - Hester Westra (project) 

 

alten 
 

Daniela Fasoglio - Marlies van der Klugt - Willemien Koster 

Yvonne Meijer - Els Monquil - Trees Veerkamp - Bette Westera 

 

tenoren 
 

Maarten Eijkhout - Arjan de Jong - Jan Willem Lignac 

Huig Notenboom - Ruud te Nuijl - Jan van der Zwan 

 

bassen 
 

Henri Brokaar - Peter Bruinsma - Diederik van Essel 

Kees Kamperman - Nico Lok - John Sitters - Jan Visscher 

 

 

 

Rienk Bakker 
studeerde aan diverse conservatoria en is afge-

studeerd voor orgel, kerkmuziek en koordirectie. 

Hij is dirigent van het Amersfoorts Kamerkoor, 

het Brabants Kamerkoor en Kanto! in Houten. Hij 

leidt het Vocaal Ensemble Tiramisu in Rotterdam 

en Capella Dorestad in Wijk bij Duurstede en is 

dirigent van de Stichting Bachcantates Tilburg. 

Rienk is cantor-organist van de Grote Kerk in Vi-

anen. Hij zingt zelf regelmatig in professionele 

ensembles en is werkzaam als organist en mu-

ziekdocent. Kijk voor meer informatie op zijn 

website: www.rienkbakker.nl.

http://www.rienkbakker.nl/
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Frans Krom 
Frans' eerste kennismaking met maskers vond plaats in 

het theater. Om zijn spel te verbeteren volgde hij  een 

opleiding aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht. 

Door het spelen met maskers, het geven van workshops 

en het maken van maskervoorstellingen, groeide het ver-

langen om zelf maskers te maken. Middels studies in bin-

nen- en buitenland heeft hij zich bekwaamd in de verschil-

lende ambachtelijke technieken van het masker maken. 

In zijn atelier in Amersfoort creëert Frans unieke en ex-

pressieve maskers. Bijzonder aan deze maskers is dat zij niet alleen exposeerbaar 

zijn, maar ook werkelijk draagbaar. Naast het ontwerpen en maken van maskers 

geeft hij lezingen door het hele land en speelt hij in voorstellingen die hij zelf 

maakt, of die door anderen worden geregisseerd. 

 

 

Bette Westera 
schrijft gedichten, liedjes, verhalen en informatieve boeken 

over verschillende onderwerpen, allemaal voor kinderen. 

Gedichten schrijven vindt Bette heel fijn om te doen. Ze 

noemt het schilderen met woorden. Voor haar dichtbundels 

Doodgewoon (Gottmer, 2014) en Uit elkaar (Gottmer, 2019) 

ontving ze - samen met illustrator Sylvia Weve - de Wouter-

tje Pieterseprijs. Beide boeken werden bovendien bekroond 

met de Gouden Griffel. In 2021 schrijft Bette het kinderboekenweekgeschenk Tiril 

en de toverdrank, een spannend verhaal over twee kinderen die leven in de Viking-

tijd. Bette is behalve schrijver ook vertaler van tal van prentenboeken, o.a. die van 

Dr. Seuss en Julia Donaldson. Samen met haar man - gitarist en componist Diede-

rik van Essel - geeft Bette muzikale (kinder)voorstellingen bij haar boeken. 

 

 

Marte Gerritsma 
begon op vijfjarige leeftijd met pianolessen. Ze viel in de prijzen 

bij jeugdconcoursen zoals het Haydn Muziek Festival en het Prin-

ses Christina Concours. In 2007 begon ze haar pianostudie bij 

Martyn van den Hoek aan het conservatorium van Utrecht, waar 

ze in 2011 haar bachelor met onderscheiding behaalde. Haar ma-

ster volgde ze aan het ArtEZ conservatorium bij Frank van de 

Laar en ze sloot deze met een 9 af. Tegenwoordig speelt Marte 

in meerdere kamermuziekensembles. Zo maakt ze deel uit van Pianoduo Marten & 

Marte, met pianist Ruben Marten Tekelenburg. Daarnaast is ze de pianiste van Trio 

Panache, met Sabine van Lier (viool) en Elisabeth Schijns (cello). Verder is ze actief 

als pianodocente en pianobegeleider in Utrecht en omgeving.  
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Gied van Oorschot 
is een veelzijdige cellist en profileert zich als zodanig in ver-

schillende stijlen en bezettingen. Hij bespeelt daarbij verschil-

lende instrumenten zoals een barokcello en piccolocello. All-

round opgeleid en with honours afgestudeerd aan het Utrechts 

Conservatorium vervolgde Gied zijn studie aan het Conserva-

torium van Amsterdam om zich onder andere te verdiepen in 

de 'oude muziek'. Alhier sloot hij recentelijk met lovende kri-

tieken zijn masterstudie af. Zijn pedagogen waren Monique 

Bartels, Viola de Hoog, Jelena Ocic en Emanuele Silvestri. Zijn 

huidige bezigheden bestaan uit orkestwerk, onderwijzen, maar 

voornamelijk uit kamermuziek. Zo richtte hij met twee be-

vriende collega's het Pella Collective op; een collectief voor 

nieuwe muziek dat zich toelegt op hedendaagse muziek uit Nederland en de 

Verenigde Staten. Naast alle muzikale opleidingen is Gied ook academisch onder-

legd in de sociale wetenschappen. 

 

 

Eelco Kooiker 
studeerde in 2005 af aan de TU-Eindhoven. Hij volgde orgel-

lessen bij Ruud Huijbregts en studeerde klavecimbel aan het 

Brabants Conservatorium bij Remy Syrier. Eelco speelt regel-

matig mee in (gelegenheids)ensembles en op festivals. Hij is 

als organist verbonden aan de Agnus Dei-kerk in Waalre en 

organiseert daar de AD-concerten. Eelco volgde zanglessen 

bij Ludy Vrijdag en neemt als klavecinist en zanger regelmatig 

deel aan projecten van het Ariosto Ensemble. In 2009 richtte 

hij Ensemble Joyeux op, dat zich toelegt op het uitvoeren van 

Franse barokmuziek, waarbij zoveel mogelijk uit de oorspronkelijke notaties wordt 

gespeeld. Samen met Martijn Verbrugh richtte Eelco het continuo-ensemble 

Profondamente op, dat kamerkoren, vocale ensembles en solisten begeleidt en 

daarnaast eigen projecten organiseert.  

©Emile Heilbron 
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Festino - Banchieri 
In de 16e eeuw waren – naast in het latijn gezongen religieuze motetten – wereldse 

madrigalen zeer in trek. Ze werden in de eigen landstaal gezongen en hadden altijd 

profane en dikwijls hoofse, poëtische motieven als onderwerp. Ongeveer gelijktij-

dig ontstond in Italië een nieuwe, komische toneelvorm: Commedia dell’arte. Het 

was een theatervorm zonder vaste regels, waarbij geen geschreven tekst werd 

gebruikt: de hoofdinhoud van het stuk was vastgelegd in een scenario, waarop de 

spelers verder improviseerden, elk naar eigen smaak en talent. Er werden zoveel 

mogelijk toespelingen op actuele gebeurtenissen en personen ingelast, gapingen 

in de handeling werden opgevuld met visuele grappen, met zorgvuldig voorbereide 

tirades, acrobatische capriolen, muziek, dans, pantomime enz. 
 

Kenmerkend is dat in deze komedies steeds dezelfde karakters optreden, vaste 

personages die herkenbaar zijn aan hun masker en kleding. Enkele van die karak-

ters voeren wij vanmiddag voor je ten tonele. Daarbij is een hoofdrol weggelegd 

voor Pantalone, een vrekkige, oude koopman die altijd en overal uit is op geldelijk 

gewin en het versieren van mooie vrouwen. Waar feest gevierd wordt is Pantalone, 

want daar zijn vrouwen en daar is gratis drank.  
 

De teksten van de twintig madrigalen die je gaat horen zijn waarschijnlijk van 

Banchieri zelf. Ze zijn op rijm geschreven, en doorspekt met woordspelingen en 

klanknabootsingen van instrumenten en dieren.  
 

We nemen je mee naar een gemaskerd bal. Er staat een heerlijke maaltijd klaar, 

de wijn vloeit rijkelijk en het gaat er vrolijk aan toe: er wordt gedanst, geflirt en 

natuurlijk gezongen. Om je duidelijk te maken wat er gezongen wordt laten we alle 

madrigalen voorafgaan door de vrij vertaalde Nederlandse tekst, verteld en ge-

speeld in de geest van de Commedia dell’arte. 
 

1 en 2 - In het eerste madrigaal stelt een gezelschap dat zich 'het moderne ver-

maak' noemt zich voor aan het publiek. Daarna verschijnt Pantalone ten tonele. 

Het feest is begonnen, maar als er gedanst moet worden, heeft iedereen een flauwe 

smoes.  
 

3, 4 en 5 - Na Pantalone volgt een groepje jonge boerinnen, die in drie liederen 

schertsend de liefde bezingen. 

 

6, 7, 8, en 9 - Dan is het de beurt aan de geliefden zelf. Vier madrigalen lang 

smachten ze naar elkaar, maar hoe vinden ze elkaar op een feest waar bijna ie-

dereen gemaskerd is? En is de liefde nog wel wederzijds of hebben Amors pijlen 

een ander hart geraakt? 
 

10 - Vervolgens vertelt tante Bernadina een verhaal. Ze begint serieus en de feest-

gangers hangen aan haar lippen. Maar dan blijkt dat tante Bernadina bezig is de 

draak met hen te steken. 
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11, 12 en 13 - Na het verhaal zingen de uil, de hond, de koekoek en de kat onder 

begeleiding van een bas twee onzinnige madrigalen. Daarna is het de hoogste tijd 

voor iets gevoeligers: een schrijnend lied over een door de liefde gepijnigd hart. 
 

14 en 15 - Dan komt er een groepje spindelverkopers binnen. Ze gebruiken de 

gelegenheid om op olijke wijze hun spinklossen aan te prijzen. Voor ze vertrekken 

laten ze nog een serieus madrigaal over de liefde horen.  
 

16 en 17 - Tijd voor een spelletje. Bijgestaan door Pantalone daagt de graaf alle 

feestgangers uit voor een talige tongbreker. Als de klok drie uur heeft geslagen 

wordt het eten op tafel gezet. Daar moet natuurlijk op gedronken worden.  
 

18 en 19 - Wat heeft de keldermeester zoal onder de kurk, vraagt Pantalone. Hij 

wil het allemaal voorproeven. Na de wijnproeverij komt er een marskramer binnen 

die zwavelstokjes wil verkopen. Een slecht gekozen moment, vinden de feestgan-

gers, en ze jagen hem zonder pardon de deur uit. 
 

20 - Het eten staat op tafel en bij het diner zelf zijn pottenkijkers niet welkom. Het 

publiek wordt vriendelijk verzocht te vertrekken. Maar er valt beslist nog wel vaker 

iets te vieren, dus graag tot een volgende keer allemaal! 

 

 

 

 

1)  Het moderne vermaak stelt zich voor: 

het feest kan beginnen 

 

Il diletto moderno per introduzzione 

Il Moderno Diletto tutti invita 

a un opera di gusto e favorita. 
 

Chi brama havere spasso e piacere, 

per un tantino entri al festino. 

Giovani amanti tra suoni e canti;  

innamorate, conessi entrate! 

Di belli humori s'udran furori, 

in buona vena, avanti cena. 

Scherzi, ballate con mascherate; 

trattenimenti, sispiri ardenti; 

feste, allegrezze e contentezze 

s'hanno a sentire. Torniamo a dire: 

chi brama havere spasso e piacere 

per un tantino resti al festino!  
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2) Schalks gezang van oude mannen: de gondelier 

en zijn maatje dansen met Pantalone 

 

Justiniana di vecchietti Chiozzotti 

Gondolier, sò compare, e Pantalon, 

fanno il belletto del barba Giandon. 
 

Da spuò che semo zonti in stò festin, 

ballemo, saltemo un balletin! 

Scomenzè, mio compar! 

Me se mola 'l scattar! 

Scomenzè, gondolier: 

Me se slarga 'l braghier! 

Scomenzè, Pantalon! 

El me diol un gallon! 

Moia! moia! moia! moia! 

Che scattar, che braghier, che gallon? 

Barba Simon col barba Giandon. 

 

 

 

3) Maskerade van jonge boerinnen: één van de boerinnen zingt, 

begeleid door mondharp en lier, een Ottavo (dichtvorm uit de Renaissance) 

 

Mascherata di villanelle 

Canta una ottava rima molto bella, 

col biobò e la lira una zitella. 
 

biobò bio           Bio biri beu ba beu bi bio bi bio biri bio ba beu bi bio! 

lira                  Lì liron liron liron lì lì liron lì liron liron liron lì! 

 

zitella cantatrice   Ciascun mi dice che son tanto bella, 

che sembro la figliuola d'un signore. 

refrain 

zitella cantatrice   Chi mi somiglia a la Diana stella, 

chi mi somiglia al pargoletto Amore. 

refrain 

zitella cantatrice   Tutto il contando ornor di me favella, 

chè di bellezza porto in fronte il fiore. 

refrain 

zitella cantatrice   Mi disse ier mattina un giovinetto: 

perchè non ho tal pulce nel mio letto? 

refrain  
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4) Maskerade van jonge boerinnen (vervolg): 

de boerinnen moedigen je aan om je in 

je hart te laten raken door Amors pijlen 

 

Seguita la detta mascherata 

Le villanelle, unite in bell' soggetto, 

esortano Cupido haver nel petto. 
 

Chi cerca posseder sommo diletto, 

segui Amor giovinetto 

e d'Amor servo sia! 

Chi di gioir desia, 

amar non è dove si trova Amore, 

se non è amante il core; 

nè prova il mèl, 

se non è amante il core! 

 

 

5) Madrigaal voor een nachtegaal: de mooie, 

jonge boerinnen zingen een afscheidslied 

 

Madrigale a un dolce usignolo 

Cantano al lor partir le villanelle 

un madrigal, tutte vezzose e belle. 
 

Dolcissimo usignolo, 

tu sovra i verdi rami tutta la notte la tua amica chiami, 

e con soavi accenti fai dolci i tuoi lamenti. 

Io, tra più folti, orrori di miei pensier, sospiro la mia Clori, 

da cui lungi mi vivo, d'ogni piacer, d'ogni dolcezza privo! 

 

 

6) Maskerade van geliefden: 

de geliefden komen verkleed 

en met luit aan op het feest 

 

Mascherata d'amanti 

Entrano sul festin tutti d'accordo, 

con un liuto in tuono dell'arpicordo. 
 

Tronc ton ton ton toro tronc 

di ri din din din 

tronc toro tronc tronc ton ton tronc 

di ri den den den  
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7) Dans van de geliefden: de geliefden 

dansen de Moresca (een Moorse dans) 

en zingen een Spagnoletto (een Spaans lied) 

 

Gl'Amanti Morescano 

Cessano gli stromenti e con diletto 

Morescano cantando il Spagnoletto. 
 

Quivi siamo per dar diletto, 

morescando lo spagnoletto. 

Tutti gioveni innamorati, 

sù la gamba, lesti e garbati! 

Fatt'in su, fatt'in giù; 

ben trovati, cu-cu-ru-cù! 

Viva Amore con l'arco e strali, 

il turcasso la corda e l'ali! 

Viva Venere in compagnia, 

e chi segue sua monarchia! 

Fatt'in là, fatt'in qua, 

bona sera fa-la-la-la! 

 

 

8) Madrigaal van de geliefden: om uit te rusten van het 

dansen zingen de geliefden een kunstzinnig madrigaal 

 

Gl'Amanti cantano un madrigale 

Finita la Moresca, per riposo, 

cantano un madrigale artificioso. 
 

Ardo sì, ma non t'amo, 

perfida e dispietata, 

indegnamente amata da sì fedel amante, 

che del mio amor ti vante. 

Più non sarà che del mio amor ti vante, 

poichè liber'ho il core; 

e se ardo, di sdegno e non d'amore. 

 

 

9) Liedje van de geliefden: de geliefden hebben de smaak 

van het zingen te pakken en laten nog een liedje horen 

 

Gl'Amanti cantano una canzonetta 

O quanto piaque il madrigale in fine! 

Cantano alquante note peregrine. 
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Bella Olimpia, mi parto 

e il core costantissimo ti resta: 

a rivederci, vita di mia vita, 

troppo mi sa crudel la mia partita! 

Pur ti parti e mi lasci, 

ingrato e crudelissimo Bireno; 

et io qui resto in questo lido sola: 

chi mi dà aiuto, oimè, chi mi consola? 

 

 

10) Verhaal van tante Bernardina: tante Bernardina 

vertelt enthousiast een raar verhaal over een ekster 

 

La zia Bernadina racconta una novella 

Quivi udrassi contar della gazzuola 

una ridiculosa e industre fola. 
 

Non havendo per hor trattenimento, 

per far honor a compagnia sì bella, 

zia Bernardina, dite una novella. 

Dirolla senza farmi strapregare: 

però silentio e statemi ascoltare! 

Sì! Sì! Silentio!  

Tacete! Tacete! 

Olà tacete! 

Dice che fù una volta una fornara 

che aveva una gazzuola... 

E si? Seguitate! 

Oh che gusto! 

...e sì questa gazzuola... 

Bon! 

Tò! 

...haveva così ben rotto il filello... 

E sì? 

Ben! 

...che ragionava come fà un puttello. 

E sì?! 

Ben? 

Che diceva? 

Che parlava? 

Diceva: putta porca! porca putta! 

fà la torta, fà la zuppa, quà-quà-quà! 

Hi-hi, hò-hò, ha-ha, mò chi non rideria? 
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E ben? 

E si? 

Che successe? 

Seguitate! 

Successe che mangiando un dì le zuppe, 

cadde in terra la gabbia e sì si ruppe! 

Che fù della gazzuola? 

Un stronzo vi sia in gola! 

O buono in vero: ve l'ha cuccata! 

Mò stiamo attenti a questa capricciata. 

 

 

11) Driestemmige Capricciata: 

hilarisch mopje van drie in de 

haast vertrokken dommeriken 

 

Capricciata a tre voci 

Qui s'ode una spassevol barzelletta 

di certi cervellini usciti in fretta. 
 

Nobili spettatori, 

udrete hor hora quattro belli humori: 

un cane, un gatto, un cucco, un chiù per spasso, 

far contraponto a mente sopra un basso. 

 

 

12) Geïmproviseerd dierencontrapunt: 

een hond, een koekoek, een uil en een kat 

improviseren een door een bas begeleid contrapunt 

 

Contrappunto bestiale alla mente 

Un cane, un cucco, un gatto e un chiù per spasso 

far contraponto a mente sopra un basso. 
 

fa-la-la-la-la-la 

cane   babau-babau 

catto  miau-miau 

chiù    chiù-chiù 

cucco  cucù-cucù 

basso  Nulla fides gobbis; 

similiter est zoppis. 

Si squerzus bonus est, 

super annalia scribe. 

fa-la-la-la-la-la  
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13) Madrigaal van de onnozelen: 

een stel simpele zielen zingt 

een serieus madrigaal  

 

Gli cervellini cantano un madrigale 

O che bestial capriccio naturale! 

Mò stiamo attenti a un serio madrigale. 
 

Furon sin qui l'aurate e belle chiome, 

duri lacci e cate ne a questo core, 

che sotto bianco velo, 

in mille modi avolte, 

stavano in sè raccolte.  

Hor son quadrella d'oro, 

che in quel grande arco erette, 

vengon quasi saette per saettarmi il core; 

contal dolcezza ch'io godo, 

nel lor ferir, del languir mio. 

 

 

14) Intermezzo van de spindelverkopers: als de dieren 

zijn vertrokken zingen de spindelverkopers een lied 

 

Intermedio di venditori gli fusi  

Al partir delle bestie gionse al pari 

un intermedio lesto di fusari. 
 

Chi vuol filare? Belle donne, comprate fusi, 

chè le rocche son bon mercato! 

Chi vuol filare, o donne eccovi il fuso 

di querza bianca, d'acero e castagno; 

N'havrete quattro al soldo: o grande abuso! 

Donne, comprate fusi, 

chè le rocche son bon mercato! 

Belle donne, comprate fusi! 

Fusi sodi, bianchi, nè son storti! 

Girate sopra il palmo come è uso, 

lo trovarete sodo fisso e stagno. 

Sappiate, certo, non si fa guadagno; 

girate dritto, acciò vostri consorti 

non dichino facciate i fusi storti!  
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15) Madrigaal van de spindelverkopers: 

bij hun vertrek brengen de spindelver-

kopers een fraai madrigaal ten gehore 

 

Gli fusari cantano un madrigale 

Partono gli fusari, e al lor partire, 

cantano un madrigal grato al sentire. 
 

Felice chi vi mira, 

ma più felice è chi per voi sospira. 

Felicissimo poi chi, sospirando, 

chi, sospirando, fa sospirar voi. 

O bene amica stella, 

chi, per donna sì bella, 

può far contento in un l'occhio e'l desio, 

e sicuro può dir: quel cor è mio! 

 

 

 

16) Spel van de graaf: de graaf is in een goed 

humeur en stelt voor een spelletje te spelen 

 

Gioco del conte 

Propone un bell' bisticcio il dolce humore; 

poi lascia star sonando le tre hore. 
 

Per seguitare il spasso in questo loco, 

belle signore, su, facciamo un gioco. 

Tutte concordemente unite siamo: 

voi principiate e noi vi sequitiamo. 

Su su faccianne un bello, 

per chi starà in cervello. 

Che gioco sarà questo? 

Spediteci su, presto! 

Quattro versi dirò speditamente: 

voi replicate senza intopparniente. 

Dite su, che siam leste 

per rispondervi, e preste. 

"Sopra il ponte a fronte del fonte vi stava un conte: 

cadde il ponte nel fonte e il conte si ruppe il fronte." 

Sete troppo vivace! Più adagio se vi piace. 

"Sopra il ponte a fronte del fonte vi stava un conte: 

cadde il ponte nel fonte e il conte si ruppe il fronte." 
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"Sopra il ponte a fronte del conte vi stava un ponte." 

Non sete in segno ponete un pegno. 

"Sopra il fonte a ponte conte." 

Ponete un pegno. 

campana: don 

E una... 

campana: don 

E due... 

campana: don 

E tre... 

Tre hore sono a fè, 

Tre hore sono a fè. 

 

 

17) Lied van de feestgangers: 

balkend als ezels brengen zij 

een Norciaanse aria ten gehore 

 

Gli festinanti 

Con voce assai brillante et asinina 

si sente una bell'aria alla Norcina. 
 

o-o-o, to-no-no-no! 

Non comparendo qui più mascherate, 

sarà ben fatto ritirarsi a cena. 

o-o-o, to-no-no-no! 

Sendo tre hore già certo sonate, 

però accostianci tutti in buona vena. 

o-o-o, to-no-no-no! 

Laviamoci le man, chè l'insalate 

già son condite e di vivande piena. 

o-o-o, to-no-no-no! 

Ecco la mensa; noi, per un tantino, 

cantiamo: viva viva il bel festino! 

o-o-o, to-no-no-no! 

 

 

18) Drinklied met geproost en gepraat: sopraan, alt, bas, tenor 

en countertenor vermaken zich met de keldermeester 

 

Vinata di brindesi e ragioni 

Canto, falsetto, alto, tenor e basso, 

col cantinier bevendo, hanno un bell'spasso. 
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Brindesi: al basso, canto et alto, co'l falsetto. 

Che vino è questo, messer Covello? 

Questo da noi vien detto vin Chiarello. 

Chiarello, buon chiarello, io ti chiarisco mò: faccio ragione. 

Bon prò! bon prò! bon prò! 
 

Brindesi: al basso, col falsetto, et il contralto. 

Che vino è questo, o cantiniero? 

Questo da noi vien detto vin Versiero. 

Versiero, buon versiero, io ti riservo mò: faccio ragione. 

Bon prò! bon prò! bon prò! 
 

Brindesi: al basso, col contralto, belli humori. 

Che vino è questo, bon compagnone? 

Questo da noi vien detto vin Trincone. 

Trincone, buon trincone, ecco, ti trinco mò: faccio ragione. 

Bon prò! bon prò! bon prò! 
 

Brindesi: al basso galant'huom e buon compagno. 

Che vino è questo, Messer Cotale? 

Questo da noi vien detto Codriale. 

O dolce codriale, entrami in corpo mò. 
 

Brindesi: a tutta la compagnia! Aplauso 

Che ne dite di questo vino? 

E' buono a fè, è buono a fè, 

cantiniero, gran mercè, cantiniero, gran mercè, 

è buono a fè, è buono a fè, è buono a fè! 

 

 

19) Flater van een paar leeghoofden: 

een stel klunzen kiest het verkeerde 

moment om zwavelstokjes te verkopen 

 

Sproposito di goffi (però di gusto) 

O che pazzi babbioni, o che cervelli! 

Che hora è questa, vender solfanelli? 
 

Strazz! Strazz! Strazz e zavatt! 

Solfanei! Donn' solfanei!  

Nu fem baratt in le zavatt, 

in vidri rott', in fond' de bott, 

cevoll'e ai, pan e formai! 

E chi volefs comprar con i quatrì, 

ghe ne darem tri mazz per un sesì!  
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20) Het moderne vermaak neemt afscheid: 

goedgehumeurd belooft het u later meer 

 

Il diletto moderno licenza, et di nuovo invita 

Il diletto moderno in buona vena 

promette spasso mentre, et doppo cena. 
 

Chi brama havere novo piacere, 

di nuova invito al fior gradito! 

Gioveni amanti lesti e galanti; 

innamorate, con lor tornate! 

Vi parlo tosco: a cena nosco 

non v'invitiamo, che troppi siamo. 

S'udran cantori sfogar ardori, 

con stil novello, gustoso e bello. 

In tanto andate; felice siate! 

Voglio finire torniamo a dire: 

chi brama havere novo piacere, 

di nuovo invito al fior gradito! 

 

 

 

Aesop's Fables - Chilcott 
 

Aesopus was een Griekse slaaf die zo vindingrijk was dat zijn meester besloot hem 

in dienst te nemen als raadgever. Na jaren trouwe dienst sprak zijn meester tegen 

hem: "Ik wil je belonen voor je diensten. Zeg me wat je wilt en ik zal het je geven." 

Aesopus antwoordde met een verhaal dat hij al zijn hele slavenbestaan lang kwijt 

had gewild: 

Een hond kwam eens een wolf tegen die ernstig was verzwakt door de honger. Hij 

sprak het magere dier aan en zei: "Als je in het wild blijft leven ga je dood, neef. 

Kom liever voor mijn baas werken, dan krijg je elke dag genoeg te eten." De wolf 

had zo'n honger dat hij instemde. Hij liep met de hond mee naar huis en zag dat 

de vacht rond de hals van de hond was weggesleten. "Dat komt door de ketting 

waarmee de baas mij vastlegt", zei de hond. "Maak je geen zorgen, je raakt eraan 

gewend." De wolf bleef staan en zei: "Tot ziens, neef. Ik sterf liever in vrijheid dan 

dat ik weldoorvoed aan de ketting lig." 

De meester begreep wat Aesopus met het verhaal wilde zeggen en liet hem vrij. 
 

De fabels van Aesopus behoren tot de meest gelezen verhalen uit de menselijke 

geschiedenis. Ze werden in honderden talen vertaald en verspreid over de hele 

wereldbol. Mensen uit heel veel verschillende landen en culturen zagen er hun 

waarden in weerspiegeld, en de wijsheden die eruit spreken, zoals "Wie hebberig 
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leeft, verliest wat hij heeft" en "Weet je dagen te verdelen tussen nuttig werk en 

spelen", zijn volkswijsheden geworden. 

 

 

The Hare and the Tortoise 

A hare one day ridiculed the short feet and 

slow pace of the tortoise, who replied laughing: 

"Though you are swift as the wind, I will beat 

you in a race." The hare, believing her asser-

tion to be simply impossible, assented to the 

proposal; and they agreed that the fox should 

choose the course and fix the goal. 

On the day appointed for the race the two 

started together. The tortoise never for a mo-

ment stopped, but went on with a slow but 

steady pace straight to the end of the course. 

The hare, lying down by the wayside, fell 

asleep. At last waking up, and moving as fast as he could, he saw that the tor-

toise had reached the goal, comf'tably dozing after her fatigue. 

"Slow but steady wins the race." 

 

De haas en de schildpad  

Een haas maakte op een dag de korte pootjes en de trage gang van de 

schildpad belachelijk, die lachend antwoordde: "Hoewel jij snel als de wind 

bent, zal ik je verslaan in een wedstrijd." De haas, die geloofde dat haar be-

wering eenvoudigweg onmogelijk was, stemde met het voorstel in; en ze 

kwamen overeen dat de vos de baan zou kiezen en het eindpunt zou bepa-

len.  

Op de vastgestelde dag voor de wedstrijd startten de twee tegelijk. De 

schildpad hield geen ogenblik stil, maar ging voort in een langzaam maar ge-

staag tempo rechtstreeks naar het einde van de baan. De haas, die langs de 

kant van de weg lag, viel in slaap. Toen hij eindelijk wakker werd en zo snel 

hij kon begon te rennen, zag hij dat de schildpad het eindpunt had bereikt en 

gerieflijk een dutje deed na haar inspanning.  

"Hardlopers zijn doodlopers." 

 

 

The Mountain in Labour 

A mountain was once greatly agitated. Loud groans and noises were heard, and 

crowds of people came from all parts to see what was the matter. While they as-

sembled in anxious expectation of some terrible calamity, out came a mouse.  

"Don't make much ado about nothing."  
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De barende berg 

Een berg was eens zeer opwonden. Luid gekreun en lawaai werd er gehoord 

en mensenmenigten kwamen overal vandaan om te zien wat er aan de hand 

was. Terwijl ze samenschoolden in angstige afwachting van een verschrikke-

lijke rampspoed kwam er een muis tevoorschijn.  

"Maak niet zoveel drukte om niets." 

 

 

The Fox and the Grapes 

A famished fox saw some clusters of ripe black grapes 

hanging from a trellised vine. She resorted to all her 

tricks to get at them, but wearied herself in vain, for 

she could not reach them. At last she turned away, 

hiding disappointment and saying:  

"The grapes are sour, and not ripe as I thought." 

"Sour grapes." 

 

De vos en de druiven 

Een uitgehongerde vos zag een paar trossen met 

rijpe blauwe druiven hangen aan een opgebonden 

wijnstok. Ze nam haar toevlucht tot al haar kunst-

jes om ze te pakken, maar putte zich tevergeefs uit, want ze kon er niet bij. 

Uiteindelijk liep ze weg en verborg haar teleurstelling door te zeggen: 

"De druiven zijn zuur en niet rijp zoals ik dacht." "De druiven zijn zuur." 

 

 

The North Wind and the Sun 

The north wind and the sun disputed as to 

which was the most powerful, and agreed 

that he should be made the victor who 

could first strip a wayfaring man of his 

clothes.  

The north wind first tried his power and 

blew with all his might, and the keener his 

blasts, the closer the traveller wrapped his 

cloak around him, until at last, resigning all 

hope of victory, the wind called upon the 

sun to see what he could do.  

The sun suddenly shone out with all his warmth. The traveller no sooner felt his 

genial rays that he took off one garment after another and at last, overcome with 

heat, undressed and bathed in a stream that lay in his path.  

"Persuasion is better than force."  
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De noorderwind en de zon 

De noorderwind en de zon waren erover aan het redetwisten wie het mach-

tigst was en kwamen overeen dat diegene winnaar zou zijn die als eerste een 

wandelaar uit de kleren kon krijgen.  

De noorderwind probeerde het eerst en blies uit alle macht, en hoe verwoe-

der hij blies, des te steviger wikkelde de reiziger zijn jas om zich heen, totdat 

tenslotte de wind alle hoop op een overwinning opgaf en de zon opriep te la-

ten zien wat híj kon.  

De zon begon plotseling helder te schijnen met al zijn warmte. Zodra de rei-

ziger de vriendelijke stralen voelde, trok hij het ene na het andere kleding-

stuk uit en ten slotte werd hij bevangen door de hitte en trok hij alles uit en 

baadde in een beek die hij onderweg zag. 

"Overredingskracht is sterker dan geweld". 

 

 

The Goose and the Swan 

A certain rich man bought in the market a goose and a swan. He fed the one for 

his table and kept the other for the sake of his song. When the time came for kill-

ing the goose, the cook went to get him at night, when it was dark, and was not 

able to distinguish one bird from the other. By mistake he caught the swan in-

stead of the goose. The swan, threatened with death, burst forth into song and 

made himself known by his voice, and preserved his life by his melody. Ah… 

"Music can delay death."  

 

De gans en de zwaan 

Een zekere rijke man kocht op de markt een gans 

en een zwaan. Hij voedde de één om op te kunnen 

eten en de andere omwille van zijn gezang. Toen 

de tijd aanbrak om de gans te doden, ging de kok 

hem 's nachts halen, toen het donker was en hij 

kon de ene vogel niet van de andere onderschei-

den. Per ongeluk greep hij de zwaan in plaats van 

de gans. De zwaan, met de dood bedreigd, begon 

luidkeels te zingen en liet door zijn stem weten wie 

hij was en redde zijn leven door zijn melodie. Ah…  

"Muziek kan de dood uitstellen." 

 

 
bron vertalingen: KoorSurplus  
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Stars - Ešenvalds 
 

Alone in the night 

on a dark hill 

with pines around me 

spicy and still 
 

and a heaven full of stars 

over my head 

white and topaz 

and misty red 
 

myriads with beating 

hearts of fire 

that aeons 

cannot vex or tire 
 

the dome of heaven 

like a great hill 

and myriads with beating 

hearts of fire 

heaven full of stars 
 

I know I am honored 

to be witness 

of so much majesty 
 

tekst: naar Sara Teasdale (1884-1933) 

Alleen in de nacht 

op een donkere heuvel 

met dennenbomen om me heen 

geurig en stil 
 

en een hemel vol sterren 

boven mijn hoofd 

wit en topaas 

en mistig rood 
 

sterrenregens met kloppende 

harten van vuur 

die eeuwigheden 

niet kunnen hinderen of uitdoven 
 

de hemelkoepel 

als een grootse heuvel 

en sterrenregens met kloppende 

harten van vuur 

hemel vol sterren 
 

ik weet mij vereerd 

om getuige te zijn 

van zoveel majesteit 

 

 

 

Caminante, no hay camino - Kleppe 
 

Caminante, no hay camino 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 
 

tekst: Antonio Machado (1875-1939) 

Reiziger, er is geen weg. 

Reiziger, jouw voetstappen 

zijn de weg. Niets meer dan dat. 

Reiziger, er is geen weg; 

want al lopend maak je het pad. 

Al lopend maak je het pad 

en kijk je achterom naar het verleden 

dan zie je daar de afdrukken 

die je nooit meer zult betreden. 

Reiziger er is geen weg, 

alleen jouw schuimspoor in de zeeën. 
 

vertaling: Joost Kleppe 
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50 jaar Amersfoorts Kamerkoor: 

feest van harmonie en samenklank 
 

Op 4 juli 1972 ontmoet Bobby Fischer zijn rivaal Boris Spasski voor de schaaktwee-

kamp in Reykjavik. Onder leiding van Louis Andriessen wordt in het Vondelpark het 

eenstemmige Volkslied ter vervanging van het Wilhelmus ingestudeerd. In Amers-

foort hebben 3.400 woningen geen badgelegenheid, kost een vrijstaand huis op de 

Barchman Wuytierslaan 145.000 gulden en breekt de Amersfoortse zwemster Anke 

Rijnders een record op de 400 meter vrije slag. Het stadswapen boven de Koppel-

poort wordt vernieuwd. In de Sint-Joriskerk is er een zomeravondconcert van or-

ganist Jaap Remmelzwaal en harpiste Hanneke Landa. En … het Amersfoorts Ka-

merkoor wordt door Andries Clement opgericht.  

 

Hij ontvangt belangstellende zangers voor de auditie bij hem thuis in Amersfoort. 

De nu 85-jarige Joop Molenaar wordt aangenomen als tenor en blijft tot 1994 lid 

van het koor. "Het was mijn eerste kennismaking met een professionele dirigent. 

We repeteerden in de Muziekschool. Al na drie jaar werd Jos Leussink de opvolger 

van Andries Clement. Ik herinner me vooral zijn verrassende repertoirekeuze en 

ons concert in de Spiegelzaal van het Concertgebouw." De toen 23-jarige Ineke 

Roelofs bleek bij de stemtest mezzosopraan, maar ging alt zingen. "Andries Cle-

ment vroeg mij of ik lid wilde worden van zijn nieuwe koor. Ik voel nu na 50 jaar 

nog wat er toen los kwam: de pure levensvreugde van het zingen. Je stem, je oren 

en je plaats in het koor. En dan ontstaat er iets waardoor je niet klank maakt, maar 

klank bent. Het zingen bij Jos Leussink leidde tot nieuwe ontdekkingen in zorgvul-

dig samengestelde programma's. Telkens een nieuwe reis in tijd en sfeer. Koorle-

den zijn heel trouw en dat het Amersfoorts Kamerkoor nu 50 jaar bestaat is een 

feest waard. Een feest van harmonie en samenklank en de pure vreugde van het 

zingen." 

 

Met de komst van Jos Leussink in 1975 maakt het koor kennis met een veelal 

minder bekend, maar vooral verrassend repertoire. De lokale pers roemt het koor 

keer op keer juist om die verrassende programmering in een eigen klankkleur 

waarin het oog voor details doorklinkt. "Jos Leussink probeert de grenzen van zijn 

koor te verkennen en realiseert het schier onmogelijke" luidt de kop van een re-

censie in de Stad Amersfoort. Als het koor tien jaar bestaat wordt een speciaal voor 

deze gelegenheid geschreven compositie uitgevoerd: Put up your Umbrella van 

Joep Straesser. Veel bewondering is er ook voor de bijdrage van het kamerkoor in 

het grootse oratorium De Vloed in Klank uit 1985 voor 400 Amersfoortse amateur-

musici in de Sint-Joriskerk. Er ontstaat in die tijd een speciale band met componist 

Wim Franken die op zijn 70e verjaardag door het koor wordt geëerd met een con-

cert waarin zijn werken centraal staan. Bij het 15-jarig bestaan klinkt het Requiem 

van Jean Gilles en het Te Deum van Delalande. Het koor zoekt in die tijd ook de 

samenwerking met andere koren in Amersfoort en daarbuiten.  
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Het zilveren jubileum in 1997 wordt groots gevierd samen met het Ensemble Pas-

saggio met muziek uit de Gouden Eeuw van Hacquart, Buns, Monteverdi en Schütz. 

In 1998 wil het koor met strijkorkest Musica Montana de Due Madrigali van Hendrik 

Andriessen in een feestelijk concert in de 750-jarige Sint-Joriskerk ten gehore 

brengen. De jubileumcommissie valt over de tekst van het drinklied Eviva Bacco, 

één van de twee madrigalen. De afzegging verschijnt in alle regionale dagbladen 

en het Amersfoorts Kamerkoor haalt zelfs de voorpagina van het landelijke dagblad 

De Telegraaf. In het Bachjaar 2000 brengt het koor koralen van Bach, steeds in 

afwisseling met dezelfde koralen in de zetting van Mauricio Kagel, compleet met 

megafoons wat de tegenstelling nog meer versterkt. Het 30-jarig jubileum wordt 

gevierd met een programma met muziek van Franken, Milhaud, Hindemith en Rau-

tavaara, gebaseerd op teksten van Rainer Maria Rilke. In datzelfde jaar klinken 

eindelijk de gewraakte Due Madrigali in een concert met Musica Montana in de 

Sint-Franciscus Xaveriuskerk. In 2005 reist het koor af naar zusterstad Liberec om 

daar samen met kamerkoor Rosex onder meer de České Madrigaly van Martinů te 

zingen. 

 

Dirigent Jos Leussink vond het werken met nog levende en bij de repetities betrok-

ken componisten een absolute meerwaarde hebben. Zijn kennismaking in 2007 

met het werk van Peter Greve in de Liederen voor gemengd koor en vierhandig 

piano smaakte naar meer en zo werd ook zijn Van toen de wereld nog nieuw was 

in 2012 op de lessenaar gezet voor het 40-jarig jubileum. De oprichter van het 

Amersfoorts Kamerkoor, dirigent en na zijn pensionering vooral componist, Andries 

Clement was aanwezig bij dit jubileumconcert op 14 april 2012, waar het koor acht 

koorwerken van zijn hand zong. Clement overleed enkele jaren later op 23 decem-

ber 2015. Op 16 maart 2013 dirigeert Jos zijn laatste concert bij het Amersfoorts 

Kamerkoor. In dit Passieconcert met onder meer The Seven Last Words van Daan 

Manneke stelt hij zijn opvolger Rienk Bakker voor. Met grootse gebaren krijgt Rienk 

de dirigentenstropdas overhandigd. Het koor staat als een blok achter de keuze 

van Jos, die als geen ander het talent in een jonge koordirigent herkent. 

 

Met het programma 'Heaven and Earth' gaat Rienk de klank van het koor verken-

nen. Nu bijna tien jaar later zegt Rienk over zijn begintijd: "Ik voelde me als 26-

jarige heel welkom bij muzikaal goed opgevoede, leergierige en gemotiveerde zan-

gers die bovendien als groep heel sociaal en warm overkwamen. De repetitiedisci-

pline liet te wensen over. Ik herinner me het vele praten tijdens de eerste repeti-

ties. Gelukkig is de discipline en de concentratie nu vele malen beter." Met inzing- 

en opwarmoefeningen, repetitieschema's, stemgroeprepetities, periodieke stem-

test met persoonlijk gesprek en schriftelijk verslag zette Rienk de toon voor een 

andere koers. "Ik hecht veel waarde aan interactie. Ik vraag de zangers om hard 

te werken, dus daarom doe ik dat zelf ook. Ik voel nu een goede repetitieflow. Voor 

mij is de afwerking van een stuk van belang. Het niveau van uitvoeren staat cen-

traal. Het onbekende, bijzondere repertoire is voor mij niet heilig. De bekende  
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hedendaagse componisten bieden materiaal waarin voor afwerking en detaillering 

veel ruimte is. Het koor heeft in de afgelopen negen jaar een stijgende lijn laten 

zien. Ik merk dat de goede motivatie van beide kanten daar debet aan is." 

 

Op 4 juni 2016 brengt het Amersfoorts Kamerkoor A cette heure du jour van Ton 

de Leeuw ten gehore in het eindexamenconcert waarmee Rienk zijn masteroplei-

ding koordirectie afsluit. Met de fraaie muziek van Raymond Schroyens in Beo-

bachtung 2000 maakt het koor in 2017 kennis met deze door Rienk zo bewonderde 

Vlaamse musicus. Groots is ook de samenwerking met het Eindhovens Kamerkoor, 

eveneens door Rienk geleid, in Der letzte Sommer hat kein Ende van Daan Man-

neke. In 2018 vormt het project 'Code Rood' een absoluut hoogtepunt voor het 

koor, met als resultaat een geweldige videoclip van Weather Report van componist 

Jacob ter Veldhuis. Koor en dirigent werken tijdens de repetities met veel plezier 

met Jacob samen om het stuk al doende vorm te geven. 

 

Vanaf maart 2020 wordt koorzingend Nederland vanwege corona de mond ge-

snoerd. Voor Rienk voelde die tijd als een verdoving. "Ik kon niet geloven dat er 

niet meer gezongen mocht worden. Vooral de manier waarop samen zingen zo 

negatief in beeld kwam deed zeer." De koorleden ontmoeten elkaar thuis via Zoom 

en zingen zelfs achter de pc, door Rienk via het scherm aangestuurd. Jacob ter 

Veldhuis vertelt en zangcoach Nicky Bouwers traint. Er is geen vast omlijnd pro-

gramma en het koor repeteert werken die door de leden zijn ingebracht. Dit pro-

gramma wordt op 19 maart 2022 uitgevoerd onder de veelzeggende titel 'Muziek 

als medicijn'. Tijdens de pandemie werkt het koor ook aan 'Rondom Bach', een 

programma met muziek van diverse leden uit de Bachfamilie, dat nog net voor een 

nieuwe lockdown in het najaar van 2021 in Vianen en Amersfoort mag klinken. 

 

In de loop van 2022 hervindt het koor de samenklank in live-repetities in de ver-

trouwde opstelling en gaat daarmee vol vertrouwen op weg naar het gouden jubi-

leum, dat voor tenor Ruud te Nuijl na 31 jaar zijn afscheid bij het Amersfoorts 

Kamerkoor markeert: "Ik had er mijn eigen gouden jaren want ik heb er beheerst 

leren zingen in klein verband. Met prachtige herinneringen wens ik het koor nog 

vele mooie jaren toe.". 

 

Peter Bruinsma 

 

 

Genoten van onze concerten de afgelopen 50 jaar? 
Wij zien je graag weer terug de komende jaren! Wil je herinnerd worden aan onze 

concerten? Schrijf je dan via de website www.amersfoortskamerkoor.nl in voor 

onze mailinglist en ontvang zes weken voor de concerten een uitnodiging via de 

mail. Ons volgende concert zal een Passieconcert zijn in het voorjaar van 2023. 

http://www.amersfoortskamerkoor.nl/




 

 

met dank voor de financiële bijdrage aan dit concert van: 


