
vrijdag 8 maart 2019, 20.15 uur, inleiding Thea Derks 19.30 uur
Jurjen Stekelenburg, boventiteling
 

Groot Omroepkoor & Lavinia Meijer
Groot Omroepkoor 
Gijs Leenaars dirigent
Lavinia Meijer harp

Gabriel Fauré 1845-1924
Madrigal opus 35 1883 (bewerkt voor koor en harp door Lavinia Meijer) 

Jean-Yves Daniel-Lesur 1908-2002
Le Cantique des cantiques voor koor a cappella 1952
1. Dialogue 2. La voix du bien-aimé 3. Le songe 4. Le roi Salomon 5. Le jardin clos 
6. La Sulamite 7. Epithalame 

Érik Satie 1866-1925
Gnossienne nr. 1 en 5 voor harp 1889-1895

Mark van Platen *1955
C’est déjà du passé voor koor a cappella 2018 (wereldpremière, opdrachtwerk 
AVROTROS Vrijdagconcert © Éditions Gallimard, 1973)

pauze

Thierry Machuel *1962
Nocturne (Richter) opus 7 voor koor a cappella 1999-2003 

Claude Debussy 1862-1918
Clair de lune, uit Suite Bergamasque voor harp 1905 (bewerking door Lavinia Meijer)

Trois chansons de Charles d'Orléans voor koor a cappella 1898-1908
1. Dieu! qu'il la fait bon regarder! 2. Quand j'ay ouy le tabourin 3. Yver, vous n'estes qu'un vilain 

Maurice Duruflé 1902-1986
Quatre Motets sur des thèmes grégoriens opus 10 voor koor a cappella 1960
1. Ubi caritas et amor 2. Tota pulchra es 3. Tu es Petrus 4. Tantum ergo

Liefde | Muzikale Meesterwerken | AVROTROS Klassiek I 
AVROTROS Klassiek II | AVROTROS Vocaal 
Radio Filharmonisch Orkest | Groot Omroepkoor 
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Uitzending 
Alle luisteraars kunnen volop genieten als 
mobiele telefoons, horloges en gehoor-
apparaten geen geluid maken. Uitzending 
vanuit de zaal door Mark Brouwers.

➜ www.nporadio4.nl

zondag 16 juni 2019

Groot Meezingconcert 
Het geliefde Groot Meezingconcert 
maakt zich op voor alweer de vierde 
editie. Dit evenement vindt plaats op 
zondag 16 juni 2019 in TivoliVredenburg. 
Stond in voorgaande edities telkens een 
ander Requiem centraal, nu is gekozen 
voor een geheel nieuwe aanpak: een 
zomers operaspektakel!
Leest u verder op pagina 27.

Nieuw seizoen 
Vrijdagconcert

Goed nieuws! Het nieuwe seizoens-
magazine van het AVROTROS  
Vrijdagconcert 2019-2020 is uit.  
U kunt het krijgen bij de ingang, in de 
pauze en na afloop van het concert. 

Na het concert 
is er gelegenheid om een drankje te 
nuttigen.

Luistertip 
Een deel van dit programma kunt u 
zondag 11 uur beluisteren in het pro-
gramma Het Zondagochtend Concert 
op NPO Radio 4.
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Poëzie en muziek
Volgens de Griekse mythologie huisden de negen muzen met hun vader 
Apollo op de berg Parnassos. In de serie AVROTROS Vrijdagconcert zijn zij in 
seizoen 2019-2020 weer bijeen: in veel concerten zijn poëzie, literatuur en 
muziek met elkaar verenigd. Berlioz liet zich voor Harold en Italie door Lord 
Byron inspireren, Benjamin Britten voor Les illuminations door Arthur 
Rimbaud. Ook in het werk van Johan Wagenaar, Richard Strauss, Alexander 
von Zemlinsky, Alphons Diepenbrock, Claude Debussy, Sergej Prokofjev 
spelen de letteren een belangrijke rol.

Hier gebeurt iets bijzonders
In seizoen 2019-2020 ligt de focus ook op 
Albert Roussel, vaak robuuster klinkend 
dan zijn Franse collega’s Debussy en Ravel. 
Dat staat garant voor unieke concerten, 
net als de aandacht voor koorwerken van 
Daan Manneke en zelfs Francis Poulenc en 
Felix Mendelssohn. Een Nederlandse 
première van Sofia Goebaidoelina naast 
Haydn en Strauss, Britten naast Beethoven, 
Sibelius naast Walton: dat moet iets 
uit zonderlijks opleveren.

De combinatie van gekend repertoire met 
zelden gehoorde én nieuwe composities 
zorgt voor een fantastische sfeer in de 
zaal; iedereen voelt: hier gebeurt iets 
bijzonders. Dirigenten en solisten van 
naam nemen u mee in deze heerlijke 
wereld. Van Karina Canellakis, de nieuwe 
chef-dirigent van het Radio Filharmonisch 
Orkest, tot Alexander Vedernikov, van 
Vasily Petrenko tot Elim Chan. Violiste 
Leila Josefowicz en haar collega Simone 
Lamsma, bariton Henk Neven, de pianisten 
Nino Gvetadze en Ronald Brautigam.  
Het Groot Omroepkoor, Amsterdam 
Sinfonietta, de Nederlandse Bach-
vereniging... Mooier kan het weekend toch 
niet beginnen? 

Bestellen
Abonnementen kunt bestellen via 
WWW.TIVOLIVREDENBURG.NL/KLASSIEK. 
Losse kaarten zijn vanaf 1 maart 2019 te 
koop via WWW.TIVOLIVREDENBURG.NL/

KLASSIEK of via de kassa: (030) 231 45 44. 
Bestelt u kaarten voor vier of meer 
concerten, dan krijgt u 15% korting.

EEN NIEUW SEIZOEN 
AVROTROS Vrijdagconcerten

SEIZOENSMAGAZINE 2019-2020

  Het nieuwe seizoen in beeld.

   Symfonische en vocale, .
  oude en nieuwe muziek.

  Interview met programmeur.  
  Astrid in ’t Veld.

KARINA CANELLAKIS
chef-dirigent Radio Filharmonisch Orkest

EEN CONCERTSERIE VAN NPO RADIO 4
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http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek
http://www.tivolivredenburg.nl/klassiek
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JUBILEUMAANBIEDING
Vanwege het jubileum van 40 jaar omroepconcerten in 
Vredenburg 1979-2019 doet het AVROTROS Vrijdag-
concert u een mooi aanbod. Komt u de komende  
maanden nog eens vaker luisteren? Wat dacht u van 3 
concerten én een gratis concert voor € 99? Dat is bijna 
40% korting. Mocht u een of twee concerten al in uw 
pakket hebben, dan verrekenen wij die kaarten uiteraard. 
Maak uw keuze en bestel via 
www.tivolivredenburg.nl/avrotros-jubileum

Voorjaarsserie 2019 / 1 

VRIJDAG 22 MAART 2019

Radio Filharmonisch Orkest | Markus 
Stenz dirigent | Nicola Beller Carbone 
sopraan 
MENDELSSOHN Meeresstille und  
glückliche fahrt 
SCHÖNBERG Erwartung 
BEETHOVEN Derde symfonie ‘Eroica’

VRIJDAG 12 APRIL 2019

Vox luminis & Café Zimmermann |  
Lionel Meunier dirigent
BACH Johannes-Passion

VRIJDAG 17 MEI 2019

Radio Filharmonisch Orkest | Gustavo 
Gimeno dirigent | Ingrid Geerlings fluit
H. ANDRIESSEN Ricercare 
MOZART Eerste fluitconcert 
BRUCKNER Vierde symfonie ‘Romantische’

Extra concert

VRIJDAG 7 JUNI 2019

Radio Filharmonisch Orkest |  
Groot Omroepkoor | Nationaal Kinder-
koor | Markus Stenz dirigent | solisten 
SCHUMANN Szenen aus Goethes Faust 

Voorjaarsserie 2019 / 2

VRIJDAG 22 MAART 2019

Radio Filharmonisch Orkest | Markus 
Stenz dirigent | Nicola Beller Carbone 
sopraan 
MENDELSSOHN Meeresstille und  
glückliche Fahrt 
SCHÖNBERG Erwartung 
BEETHOVEN Derde symfonie ‘Eroica’

VRIJDAG 19 APRIL 2019

Radio Filharmonisch Orkest |  
Groot Omroepkoor | solisten |  
Marcus Creed dirigent
MOZART Adagio und Fuge 
H. ANDRIESSEN Miroir de peine 
ROSSINI Stabat Mater

VRIJDAG 17 MEI 2019

Radio Filharmonisch Orkest | Gustavo 
Gimeno dirigent | Ingrid Geerlings fluit
H. ANDRIESSEN Ricercare 
MOZART Eerste fluitconcert 
BRUCKNER Vierde symfonie ‘Romantische’

Extra concert

VRIJDAG 7 JUNI 2019

Radio Filharmonisch Orkest |  
Groot Omroepkoor | Nationaal Kinder-
koor / Markus Stenz dirigent | solisten 
SCHUMANN Szenen aus Goethes Faust 
 

JUBILEUM-
AANBIEDING

Wat dacht u van 3 concerten én een gratis concert voor € 99? Dat is bijna 
40% korting!

http://ww.tivolivredenburg.nl/avrotros-jubileum


5Poëzie en muziek 
trekken samen op

Het is misschien minder opvallend dan wat er rond 1900 met de 
Duits-Oostenrijkse muziek gebeurde, maar ook de Franse muziek 
maakte tijdens het fin de siècle op de schouders van Gabriel Fauré, 
in dit programma de representant van de Franse romantiek, een 
revolutionaire ontwikkeling door. Waar de Duits-Oostenrijkse 
componisten op de vleugels van Arnold Schönberg vooral het 
tonale systeem in het hart raakten en aanpasten, waren de Franse 
componisten veel meer uit op het verbreden en verzelfstandigen 
van de harmoniek en het laten vervloeien van het juk van het 
metrum en de ritmiek. Vandaar misschien dat de Franse componis-
ten zich veelvuldig met veel succes richtten op koorwerken. Omdat 
ook latere componisten als Jean-Yves Daniel-Lesur, Maurice 
Duruflé en Thierry Machuel de zingbaarheid, een zekere tonale 
kern en een bij de stem en spraak passende vloeiende (zwevende) 
ritmiek hoog in het vaandel hielden, wisten zij aansprekende 
koorwerken te schrijven. Ook de Nederlander Mark van Platen, 
wiens C’est déjà du passé vandaag in première gaat, liet zich deels 
inspireren door de Franse koortraditie. Bovendien draagt het 
gebruik van een Franse prozatekst van de filosoof Emil Cioran bij 
aan de flux de bouche van zijn werk. Hoewel de tekst uit De 
l’inconvenient d’être né (Het ongemak geboren te zijn) net als 
andere teksten van Cioran defaitistische trekjes heeft, staat de 
liefde voor het leven in zijn werk ondanks alles centraal. Dezelfde 
liefde die spreekt uit bijvoorbeeld Faurés Madrigal (ook al drijft hij 
er enigszins de spot mee) en de zetting van delen van het Hooglied 
van Jean-Yves Daniel-Lesur, terwijl het tegenovergestelde van de 
liefde, de eenzaamheid en verlatenheid weer het thema is van de 
Nocturne van Thierry Machuel. 



6 Fauré Madrigal
Het was Gabriel Fauré die de Franse componisten in de tweede 
helft van de negentiende eeuw een alternatief gaf voor de Ger-
maanse romantiek van Richard Wagner en Franz Liszt. Zijn nadruk 
op de zinnelijkheid van de melodie en zijn subtiele tekstuitdruk-
king werden een springplank voor onder anderen Erik Satie en 
Claude Debussy om de fundamenten te leggen voor een geheel 
eigen twintigste-eeuwse Franse toontaal, waarop componisten als 
Thierry Machuel en Maurice Duruflé later dankbaar voort borduur-
den. Al in zijn vroege werken, zoals Madrigal uit 1883 voor koor of 
vocaal kwartet en pianobegeleiding, hier door Lavinia Meyer 
bewerkt voor harp, weet Fauré de Franse sensualiteit te vangen in 
vloeiend zuchtende melodiek die de tekst een diepere lading 
geeft. Fauré schreef het werk op een tekst van de Franse dichter 
Armand Silvestre voor zijn goede vriend en oud-leerling André 
Messager bij wijze van huwelijkscadeau. Vandaar dat de tekst 
vooral een vrolijke sche(r)ts is van wat er in zaken die de liefde 
aangaan kan gebeuren als wreedheid en zelfzuchtigheid de over-
hand krijgen. In het begin is de melodie van het lutherse koraal Aus 
tiefer Not te herkennen, die Bach gebruikte in zijn gelijknamige 
Cantate BWV 38. Volgens nimmer gestaafde overlevering een 
vrolijke verwijzing naar een van de favoriete koraalmelodieën van 
Fauré en Messager. 

Daniel-Lesur Le Cantique des cantiques
Jean-Yves Daniel-Lesur (1908-2002) is ongetwijfeld de minst 
bekende van de Franse componisten die zich in de jaren dertig op 
initiatief van André Jolivet en Olivier Messiaen verenigden in ‘La 
jeune France’. Deze componisten stonden een minder abstracte en 
meer humane muziek voor dan er naar hun mening op dat moment 
in Frankrijk werd geschreven. Gek genoeg was het uiteindelijk 
vooral Daniel-Lesur die zich daar werkelijk aan hield. Hij blonk uit in 
lyrische expressieve muziek waarbij de klassieke tonaliteit altijd 
een basis bleef, zoals zijn Cantique des Cantiques uit 1952 voor een 
twaalfstemmig koor. Daniel-Lesur maakte gebruik van Franstalige 
fragmenten uit het Bijbelse Hooglied en combineerde dat met 
Hebreeuwse invocaties en gregoriaanse motieven die nu eens als 
een soort cantus firmus, dan weer als een krachtige tegenstem 
fungeren. Hij besloot daarbij de partijen steeds in een vorm van 
een waaier te arrangeren, variërend van één tot twaalf stemmen. 

GABRIEL FAURÉ, GESCHILDERD 

DOOR JOHN SINGER SARGENT

DANIEL-LESUR



ÉRIK SATIE GETEKEND DOOR 

ALFRED FRÜH

7Satie Gnossienne 1 & 5
Nu de Gymnopédies en Gnossiennes tot het domein van evergreens 
en achtergrondmuziek zijn gaan behoren, zouden we haast vergeten 
dat Érik Satie een van de cruciale figuren in het Parijs van het fin de 
siècle is geweest. Hoewel hij vaak wordt neergezet als een excen-
triekeling met een drankprobleem, hebben zowel zijn muziek als 
zijn ideeën grote invloed gehad op stromingen als surrealisme, 
dadaïsme, absurdisme, minimalisme en in het verlengde daarvan 
de repetitieve muziek. 
Ook zijn Gnossiennes uit de jaren negentig van de negentiende 
eeuw zijn voor die tijd baanbrekende composities. De meeste van 
de zeven Gnossiennes, waarvan slechts de eerste drie nog tijdens 
Saties leven gepubliceerd werden, hebben geen maatstrepen en 
geen helder aangegeven metrum. Bovendien zijn ze harmonisch 
zeer avontuurlijk, terwijl ze grotendeels gebruik maken van bekende 
tonale samenklanken. Het woord Gnossienne is daarbij een vinding 
van Satie. Het woord bestond nog niet en zou kunnen zijn afgeleid 
van de mythe van Theseus, Ariadne en de minotaurus en de archeo-
logische vondsten en opgravingen rond het Kretenzische Knossos. 
De vijfde Gnossienne is met zijn aangegeven maatsoort, maat-
strepen en dansante lichtvoetigheid de meest atypische van de set. 

Van Platen C’est déjà du passé
De Nederlandse koordirigent, organist en componist Mark van 
Platen heeft een rijk oeuvre in diverse genres bijeen geschreven 
waarin de stem regelmatig een grote rol speelt. Lecture de Cioran, 
een eerder koorwerk dat de man die in 2004 een Gouden Kalf won 
voor de muziek bij de film Kees de Jongen in opdracht van kamer-
koor Venus onder leiding van Gijs Leenaars schreef, was de aanlei-
ding een opdracht bij Van Platen neer te leggen voor het Groot 
Omroepkoor. "De noten van Lecture de Cioran sluiten zo naadloos 
aan bij het rigoureuze en onverbiddelijke van diens tekst dat de 
uitvoerders, eenmaal binnengestapt in de belevingswereld van 
Cioran, binnen de kortste keren een noodzakelijkheid voelen ten 
aanzien van de muzikale inhoud", aldus Leenaars. Van Platen 
componeerde zijn nieuwe werk, C'est déjá du passé' voor dubbel-
koor en twee baritonsolisten die afwisselend de tekst reciteren op 
een ongemakkelijk hoge noot. Voor de tekst ging Van Platen 
wederom te rade bij het proza van de Roemeens-Franse filosoof 
Emil Cioran. Hij koos voor een fragment uit De l'inconvenient d'être né 



MARK VAN PLATEN

THIERRY MACHUEL

8 uit 1973, in 1984 in het Nederlands verschenen 
als Geboren zijn is ongemak. De tekst handelt 
over de fundamentele onmogelijkheid om in het 
heden te leven, waarmee de onder andere sterk 
door Nietzsche beïnvloede Cioran wil zeggen 
dat het eigenlijk niets uitmaakt wat een mens 
doet of laat. "Ik heb niet het gevoel dat ik de 
tekst van muziek voorzie", schreef Van Platen 
eerder. "Ik wil iets maken in de geest van deze 
woorden. Daarvoor ga ik op zoek naar klanken 
die daarbij passen."

Het werk begint op één toon die uitdijt naar 
acht akkoorden waarvan de eerste zeven 
diatonisch zijn en de laatste chromatisch. Dit 
vormt het basismateriaal voor het vervolg dat 

bestaat uit een lijn in de bovenstemmen die trapsgewijs omhoog 
gaat en in de bas trapsgewijs omlaag, een voortdurend uitdijen en 
inkrimpen rond de toon e (en slechts één keer de f). Dit proces 
wordt steeds vaker schijnbaar willekeurig onderbroken – Gerard 
Reve had het al eens over het 'zinloze feit', aldus Van Platen – tot-
dat de onderbrekingen het geheel overnemen en tot rust komen 
op de 'e', waarna een snelle re-expositie van de acht akkoorden uit 
het begin volgt.

Machuel Nocturne (Richter)
De milde en direct aansprekende toontaal 
van de Franse componist en dirigent Thierry 
Machuel past de stem uitstekend. Ook de 
Nocturne (Richter) uit 1999 is een mooi 
poëtisch werk dat een prachtige drager 
vormt voor de tekst van auteur en regis-
seur Benoît Richter. Deze Nocturne is het 
begin van een cyclus van verschillende 
nocturnes op teksten van diverse dichters 
als Yannick Liron en Rabindranath Tagore. 

In deze teksten staan zaken als duisternis, fysiek en mentaal lijden, 
eenzaamheid en terugtrekking uit deze wereld centraal. Nocturne 
(Richter) begon als een opdracht voor het kamerkoor Mikrokosmos 
om stuk te schrijven op tekst van een twintigste-eeuwse song-



9writer. Uiteindelijk gaf de uitgeverij geen toestemming de tekst te 
gebruiken, waarop Machuel Richter vroeg een tekst te schrijven 
die de structuur en het ritme van de eerste tekst behield. Machuel 
zette de tekst als een modern motet waarbij hij dankbaar gebruik 
maakte van technieken uit de late renaissance, en waarbij sterk 
meerstemmige passages en ijzig homofone gedeelten elkaar 
afwisselen, analoog aan een prachtig poëtische tekst over de 
invallende ‘duisternis’ en kilte die de mensheid bedreigt en de 
liefde als enige redmiddel.

Debussy Clair de lune, Trois chansons de Charles d'Orléans
Claude Debussy had een hekel aan het woord ‘impressionisme’ als 
het ging om het karakteriseren van zijn stijl. Toch is en blijft hij een 
grootmeester in het weergeven van sfeer, landschap en meer. Ook 
de Trois chansons de Charles d'Orléans zijn kleine meesterwerkjes 
als het gaat om sfeerschildering en tekstuitbeelding. Hij schreef 
het eerste en derde van de drie liederen op teksten van de vijftiende-
eeuwse eeuwse graaf Charles d'Orléans in 1898 voor een koor dat 
geleid werd door Debussy’s vriend Lucien Fontaine. Het tweede 
lied voegde hij er tien jaar later aan toe. In het eerste lied staat de 
bewondering voor een mooie vrouw centraal, het tweede lied 
roept de sfeer van het laatmiddeleeuwse Spanje op met stemmen 
die de tamboerijn imiteren, en het laatste lied is een aanklacht 
tegen de winter waarbij de sneeuw, wind, kou en het barre land-
schap door de stemmen reizen. CLAUDE DEBUSSY



1010 Ook in zijn instrumentale werken blijft Debussy een klankschilder. 
Zo schemert in een van zijn bekendste werken (hier in een bewer-
king voor harp van Lavinia Meijer) het maanlicht haast voelbaar 
over het water. Debussy schreef het in 1905 grondig gereviseerde 
Clair de lune, geïnspireerd door het gelijknamige gedicht van Paul 
Verlaine, rond 1890 als derde deel van zijn Suite Bergamasque. 

Duruflé Quatre motets 
Hoewel Ubi caritas, de eerste van de Quatre motets sur des thèmes 
grégoriens van Maurice Duruflé een van de meest populaire a 
cappella koorwerken van de twintigste eeuw is, staat vooral het 
geheel van de vier motetten als een huis. Duruflé, een van de 
meest traditionele twintigste-eeuwse componisten uit Frankrijk, 
baseerde de motetten uit 1960 net als eerder zijn beroemde 
Requiem op gregoriaanse thema’s. Hij droeg de werken ook op aan 
Auguste le Guennant, directeur van het toenmalige Gregoriaans 
Instituut in Parijs. In alle vier de delen blijft de gregoriaanse 
melodie een belangrijke rol spelen in een setting vol meerstem-
mige technieken die Duruflé afkeek van zijn vakbroeders uit de 
renaissance. Gezamenlijk bieden de vier motetten een soort 
beknopte boogvorm. Ubi caritas begint kalm en devoot. Tota 

pulchra es heeft een 
iets hoger tempo en is 
gezet als een antifo-
naal gezang tussen 
sopranen en alten. Het 
derde motet Tu es 
Petrus heeft alles van 
een climax, terwijl 
Tantum ergo weer 
teruggrijpt op de rust 
en contemplatie van 
Ubi caritas. 

Paul Janssen

MAURICE DURUFLÉ



Madrigal
tekst: Paul-Armand Silvestre (1837-1901) 
vertaling: Maarten Elzinga

Inhumaines qui, sans merci,

Vous raillez de notre souci,
Aimez! Aimez quand on vous aime!

Ingrats qui ne vous doutez pas
Des rêves éclos sur vos pas,
Aimez! Aimez quand on vous aime!

Sachez, ô cruelles Beautés,
Que les jours d'aimer sont comptés,
Aimez! Aimez quand on vous aime!

Sachez, amoureux inconstants,
Que le bien d'aimer n'a qu'un temps!
Aimez! Aimez quand on vous aime!

Un même destin nous poursuit
Et notre folie est la même:
C'est celle d'aimer qui nous fuit,
C'est celle de fuir qui nous aime!

Le Cantique des cantiques 
1. Dialogue 
Alleluia, alleluia. 
A ma cavale attelée au char Pharaon, 
Je te compare. 
Alleluia. 
Mon bien-aimé est à moi comme un 
bouquet de myrrhe qui repose entre 
mes seins. 

Onmenselijke mensen, die meedogen-
loos
Spotten met ons verdriet,
Heb lief! Heb lief als men u liefheeft!

Ondankbaren zonder enig vermoeden
Van de dromen die op uw pad ontluiken,
Heb lief! Heb lief als men u liefheeft!

Weet toch, o wrede Schoonheden:
De dagen voor de liefde zijn geteld,
Heb lief! Heb lief als men u liefheeft!

Weet, o wispelturige minnaars,
De liefde kent slechts één seizoen!
Heb lief! Heb lief als men u liefheeft!

Hetzelfde lot is ons beschoren
En onze dwaasheid is dezelfde:
Te vluchten voor wie ons bemint,
Wie ons ontvlucht te beminnen!

Het lied der liederen (Hooglied)
1. Dialoog
Alleluia, alleluia
Mijn vriendin, je bent als de merrie voor 
Farao's wagen! 
Alleluia.
Mijn lief is als een boeket mirre dat rust 
tussen mijn borsten. 
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Gabriel Fauré Madrigal opus 35

Jean-Yves Daniel-Lesur 
Le Cantique des cantiques



Alleluia.
Que tu es belle ma bien-aimée, que tu es 
belle; 
Tes yeux sont des colombes! 
Que tu es beau mon bien-aimé; 
Que tu es beau. 
Comme le lis entre les chardon 
Telle est ma bien-aimée entre les jeunes 
filles. 
Comme le pommier parmi les arbres du 
verger, 
tel est mon bien-aimé parmi les jeunes 
hommes. 
J'ai désiré son ombrage et m'y suis assise 
et son fruit est doux à ma bouche. 
Il m'a menée au cellier du vin et la 
bannière qu'il dresse sur moi c'est 
l'amour. 
Filles de Jérusalem n'éveillez pas la 
bien-aimée avant l'heure de son bon 
plaisir. 

2. La voix du bien-aimée 
Shéma shéma shéma 
J'entends mon Bien aimé: voici qu'il arrive 
sautant sur les montagnes, bondissant 
sur les collines. 
Mon Bien aimé est semblable à une 
gazelle, a un jeune faon. 
Mon Bien aimé élève la voix: 
Il me dit - Lève toi la mienne amie. 
Hâte toi ma colombe et viens 
car déjà l'hiver est passé. 
La pluie s'en est allée et retirée. 
Sur notre terre les fleurs sont apparues; 
La voix de la tourterelle est ouie en notre 
terre; la voix de la tourterelle s'est fait 
entendre. 
Le figuier a produit ses figues. 
Les vignes floissantes exhalent leur 

Alleluia.
Wat ben je mooi, mijn vriendin, wat ben 
je mooi; 
je ogen zijn als duiven!
Wat ben je mooi, mijn lief, 
Wat ben je mooi.
Ja, als een lelie onder de doornen, 
zo is mijn vriendin onder de meisjes.

Als een kweeboom tussen het wilde 
hout, 
zo is mijn lief onder de jonge mannen. 

Ik smacht ernaar in zijn schaduw te 
zitten; 
zijn vrucht is zoet voor mijn mond. 
Hij heeft mij binnengeleid in het wijnhuis 
waar het schild van de liefde uithangt. 
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, 
wek mijn geliefde niet, maar laat haar 
sluimeren zolang ze wil. 

2. De stem van mijn geliefde
Shéma shéma shéma 
Hoor, daar is mijn lief! Kijk, daar komt hij 
aan: springend komt hij over de bergen, 
over de heuvels komt hij aangesneld.
Mijn lief is als een gazel, hij lijkt wel het 
jong van een hert. 
Nu roept mijn lief en zegt tegen mij: 
Sta op, mijn liefste, kom toch. 
Haast je, mijn duifje, en kom,
Want de winter is heen.
De regentijd voorgoed voorbij.
Op ons veld staan weer bloemen; 
de roep van de tortel klinkt over het land;
de roep van de tortel laat zich horen. 

De vijgenboom draagt zijn eerste vruchten 
al, en wat ruikt de bloeiende wijnstok 
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parfum. 
Montre moi ton visage ma colombe cache 
que ta voix sonne en mes oreilles  
Car douce est ta voix et beau ton visage. 
Mon Bien aimé est à moi, et moi à lui, il 
pait son troupeau parmi les lis. 
Avant que poigne le jour et que 
s'abaiassent les ombres  
Reviens! 
Sois semblable mon  
Bien aimé a une gazelle 
au jeune faon sur les montagnes de 
l'alliance.

3. Le Songe 
Miserere mei 
Dona nobis pacem 
Da pacem Domine 
Miserere mei Deus 
Deus Meus 
Angeli Domini 
Domine Deus Agnus Dei 
Spera in Deo Domine 
Miserere Deus Meus 
Libera nos a malo 
Exaudi nos Domine 
Dona nobis pacem 
Yahvé! 

Sur ma couche, dans la nuit, j'ai cherché 
celui que mon coeur aime. 
Je l'ai cherché et ne l'ai pas trouvé. 
Je me lèverai donc et parcourrai la ville 
dans les rues et sur les places 
je chercherai celui que mon coeur aime. 
Les gardes m'ont rencontrée 
Ceux qui font la ronde dans la ville. Avez 
vous vu celui qui mon coeur aime? 
Filles de Jerusalem, n'eveillez pas la 
bien-aimée avant l'heure de son bon 
plaisir. 

heerlijk! 
Mijn verscholen duifje, laat mij je gezicht 
zien, laat mij je stem horen, want je stem 
is zo mooi, je gezicht zo lieftallig! 
Mijn lief is van mij en ik ben van hem, die 
tussen de lelies weidt.

Kom mijn lief, voor de morgenbries 
opsteekt en de schaduwen vlieden; 
wees als de gazel, 
of het hertenjong, op de bergen aan de 
horizon. 

3. De droom
Heb medelijden met mij
Geef ons de vrede
Geef vrede, Heer
Heb medelijden met mij, Heer,
Mijn God
Engelen des Heren
Heer God, Lam Gods
Hoop in God de Heer 
Heb medelijden met mij, Heer
Bevrijd ons van het kwaad, Heer
Verhoor ons, Heer
Geef ons de vrede
Jahweh!

Des nachts op mijn bed zoek ik mijn 
zielsbeminde, 
maar ik zoek en vind hem niet.
Ik sta op, doorkruis de stad, zoek op 
pleinen en in straten naar mijn ziels-
beminde. 
Daar kom ik de wachters tegen die hun 
ronde doen door de stad: 
Hebt U mijn zielsbeminde gezien?
Dochters van Jeruzalem, wek mijn 
geliefde niet, maar laat haar sluimeren 
zolang ze wil. 
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4. Le Roi Solomon 
Qu'est-ce là qui monte du désert 
comme une colonne de fumée, 
vapeur de myrrhe et d'encens de tous 
parfums exotiques ? 
Voici la litière de Salomon. 
Soixante preux l'entourent, élite des 
preux d'Israël: 
tous experts à manier l'épée, vétérans 
des combats. 
Le glaive au côté, craignant les surprises 
de la nuit. 
Le roi Salomon s'est fait un trône en bois 
du Liban. 
Il en a fait les colonnes d'argent, le 
baldaquin d'or, le siège de pourpre. 
Le fond est une marqueterie d'ébène. 

Venez contempler, filles de Sion, le roi 
Salomon, 
avec le diadème dont sa mère le couron-
na au jour de ses noces, 
au jour de la joie de son cœur. 

Hosanna filio David qui venit in nomine 
domini. 

5. Le jardin clos 
Que tu es belle ma bien aimé, que tu es 
belle. 
Tes yeux sont des colombes, 
tes cheveux comme un troupeau de 
chèvres ondulant sur les pentes du 
Galaad. 
Tes dents comme un troupeau de brebis 
tondues qui remontent du bain; chacune 
a sa jumelle. 

Tes joues moitiés de grenades à travers 
ton voile. 

4. Koning Salomon
Wat komt daar aan uit de woestijn, 
gehuld in wolken van rook, van geurige 
mirre en wierook, van kruiden uit verre 
landen?
Het is de draagkoets van Salomo, door 
zestig van Israëls helden omringd,

allen ervaren krijgers, die het zwaard 
weten te hanteren; zij dragen het zwaard 
aan de gordel tegen onraad bij nacht.

Koning Salomo heeft een draagkoets 
laten maken van cederhout;
de stijlen zijn van zilver, het baldakijn is 
van goud; de zetel is met purper bekleed; 
stoffen met emblemen der liefde vormen 
de wanden.
Kom, dochters van Jeruzalem, ga koning 
Salomo tegemoet. 
Hij draagt de kroon waarmee zijn moeder 
hem voor de huwelijksdag gekroond 
heeft, de dag van de vreugde van zijn 
hart. 
Hosanna aan de zoon van David die komt 
in de naam des Heren. 

5. De gesloten tuin
Wat ben je mooi, mijn vriendin, wat ben 
je mooi. 
Je ogen zijn als duiven,
je lokken zijn als een kudde geiten die 
neergolven van Gileads bergen.

Je tanden zijn als een kudde schapen die 
pas geschoren uit het bad komen, twee 
aan twee, en geen enkele is alleen.

Je wangen achter je sluier zijn als het 
hart van een granaatappel.
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Tes deux seins sont comme deux biche-
lots gémeaux de la biche qui paissent 
parmi les lis. 
Tu me fais perdre le sens par un seul de 
tes regards, ma soeur ma fiancée 
Viens du Liban et tu seras couronnée du 
chef d’Amana! 
Elle est un jardin bien clos ma soeur, ma 
fiancée, un jardin bien clos une source 
scellée. 
Que mon Bien aimé entre dans son jardin 
et qu’il en goûte les fruits délicieux. 

6. La Sulamite 
Pourquoi regardez vous la Sulamite? 
Dansant comme en un double choeur? 
Que tes pieds sont beaux dans tes 
sandals fille de prince. 
La courbe de tes flancs est comme une 
collier. 
Ton chef de dresse semblable au Carmel, 
tes cheveux sont comme la pourpre. 
Un roi est pris à ses boucles, 
mon amour mes délices. 

Dans son élan tu ressembles au palmier. 
Tes seins en sont les grappes. 
J’ai dit je monterai un palmier 
j’en saisirai les regimes. 
Je suis à mon Bien aimé et son désir tend 
vers moi. 
Viens mons Bien aimé sortons dans la 
campagne. 
Nous passerons la nuit dans les villages, 
dès le matin nous irons dans les vignes. 
Là je te ferai le don de mes amours. 
Filles de Jérusalem, n’éveillez pas la bien 
aimée avant l’heure de son bon plaisir. 

Je beide borsten zijn twee welpen, de 
tweeling van een gazel, weidend tussen 
de lelies.
Je berooft me van mijn zinnen met een 
enkele blik van je ogen, mijn bruid.
Kom van de Libanon, ren naar beneden 
van de top van de Amana!
Een gesloten hof is ze, mijn zuster, mijn 
bruid, een gesloten hof, een verzegelde 
bron.
Moge mijn lief in zijn tuin komen en er 
genieten van de kostelijke vruchten.

6. De Sulammitische 
Waarom wilt u de Sulammitische zien? 
Zij is toch geen straatdanseres?
Hoe welgevormd zijn je voeten in de 
sandalen, prinses.
De ronding van je heupen is als een 
halssnoer. 
Je hoofd is als de Karmel, 
je haarlokken zijn omwonden met een 
band van koningspurper,
Hoe mooi ben je, mijn liefste, hoe beval-
lig en bekoorlijk.
Je gestalte is zo slank als een palm, je 
borsten zijn als druiventrossen.
Ik dacht bij mijzelf: ik klim in die palm en 
pluk zijn dadels. 
Ik ben van mijn lief, naar mij gaat zijn 
verlangen uit.
Kom, mijn lief, laten wij naar buiten gaan.
Laten we overnachten in de dorpen, dan 
trekken we 's morgens vroeg de wijn-
gaarden in.
Dan zal ik je met liefkozingen overstelpen. 
Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, 
wek mijn geliefde niet, maar laat haar 
sluimeren zolang ze wil. 
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7. Épithalame 
Veni sponsa Christi, 
accipe coronam quam tibi Dominus 
praeparavit in aeternum. 

Pose-moi comme un sceau sur ton cœur 
Comme un sceau sur ton bras 
Car l’amour est fort comme la mort 
La jalousie est dure comme l’enfer 
L’amour ses traits sont de feu 
Une flamme de Yahvé! 
Les grandes eaux n’ont pu éteindre 
l’amour 
Les fleuves ne le submergeront pas! 
Alleluia. 

Il existe une connaissance qui enlève 
poids et portée à ce qu’on fait: pour elle, 
tout est privé de fondement, sauf elle-
même. Pure au point d'abhorrer jusqu'a 
l’idée d'objet, elle traduit ce savoir 
extrême selon lequel commettre ou ne 
pas commettre un acte c'est tout un et 
qui s'accompagne d'une satisfaction 
extrême elle aussi: celle de pouvoir 
répéter, en chaque rencontre, qu'aucun 
geste qu'on exécute ne vaut qu'on y 
adhère, que rien n'est rehaussé par 
quelque trace de substance, que la 

"réalité" est du ressort de l'insensé. Une 
telle connaissance mériterait d'être 
appelée posthume: elle s'opère comme si 
le connaissant était vivant et non vivant, 
être et souvenir d'être. "C'est déjà du 

7. Bruidsvertrek
Kom, bruid van Christus,
ontvang de kroon die Christus voor u 
bestemde tot in eeuwigheid.

Draag mij als een zegel op uw hart, als 
een zegel aan uw arm
Want sterk als de dood is de liefde, 
De jaloezie is zwaar als de hel 
De liefdesvonken zijn bliksemschichten, 
vlammen van Jahweh. 
Geen stortvloed van water kan de liefde 
blussen, 
geen rivier spoelt haar weg.
Alleluia.

Er bestaat een inzicht waardoor al onze 
daden van elk belang en elke betekenis 
worden beroofd: vanuit dat perspectief 
is alles verstoken van een fundament, 
behalve het inzicht zelf. Het is van een zo 
volkomen zuiverheid dat het zelfs de idee 
van een object verafschuwt; het vertolkt 
het extreme gezichtspunt van waaruit 
iets doen of iets laten op hetzelfde 
neerkomt en het gaat gepaard met een 
extreme voldoening: bij elke ontmoeting 
te kunnen herhalen dat geen enkel 
gebaar het waard is dat je je ermee 
vereenzelvigt, dat niets ook maar enige 
substantie bezit en dat de ‘werkelijkheid’ 
behoort tot het domein van de zinloos-
heid. Een dergelijk inzicht zouden we met 
recht postuum kunnen noemen: het 
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passé”, dit-il de tout ce qu'il accomplit, 
dans l'instant même de l'acte, qui de la 
sorte est à jamais destitué de présent.

Cette nuit
Si tendue
Si profonde
Si sombre
Si désespérée

Cette nuit
Longue et désolée
Desséchée comme la fleur
Que le temps a fanée

Cette nuit de peur
Cette nuit de sang
Qui nous mord
Qui nous ment
Et qui sonne l’heure
À chaque coup comme un écho dans nos 
coeurs
Dans nos yeux blessés
À regarder sans fin le soleil se coucher

Cette nuit qui grandit sur le monde
Qui recouvre nos corps
Qui pèse sur nos pas
Cette nuit qui gronde
Parce que nous restons là

impliceert dat het kennend subject 
tegelijkertijd leeft en niet leeft, dat het 
tegelijkertijd aanwezig is en herinnering 
aan aanwezigheid is. ‘Het is al voorbij,’ 
zegt het over alles wat het volbrengt, op 
het moment van de handeling zelf, die 
daarmee voor altijd wordt beroofd van 
haar tegenwoordigheid.

Die nacht
Zo gespannen
Zo diep
Zo duister
Zo wanhopig

Die nacht
Lang en troosteloos
Verdord als de bloem
Die de tijd heeft doen verwelken

Die nacht van angst
Die nacht van bloed
Die ons verscheurt
Die ons bedriegt
En die de uren slaat
Bij elke slag iets als een echo 
In ons hart in onze ogen verblind 
Door het eindeloze kijken naar de onder-
gaande zon

Nacht die uitdijdt boven de wereld
Die onze lichamen bedekt
Die op onze stappen weegt
Nacht die dreunt
Omdat we blijven waar we zijn
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Figés courbés accablés étouffés glacés 
pétrifiés

cette nuit infinie
tout est dessaisi
de notre humanité

L’air de rien
Devenir
Celui qui a goûté
Cette vie si petite encore
Et qui gratte au carreau
L’arbre nu face au vent 
Dans le silence du matin
La rosée aussi grisante que le vin

– nous voilà tous les deux
exposés au hasard
de perdre la mémoire
de nos premiers instants

– toi tu les oublieras peut-être
moi ce n’est pas possible

– prends-moi dans tes bras
– ne me quitte jamais des yeux
depuis le seuil
veille sur mon sommeil

Regarde-moi

– tes yeux comme des colombes
– tes lèvres comme un rayon
– tes seins comme l’eau qui dort
– tes jambes comme des sentiers
– ton ventre comme à la moisson
– tes bras comme des branches d’arbre
– tes mains comme des étoiles
– ta voix posée sur le monde

Partout où s’ouvrent nos bras
Notre étreinte agrandit l’espace
Brise la nuit par son silence

Verstijfd gekromd vermoeid verstikt 
verkleumd versteend

in die oneindige nacht
is alles bevrijd
van onze menselijkheid

Alsof het niets is
Degene te worden
Die dit nog zo kleine leven
Heeft gesmaakt
En die tegen het raam tikt
De kale boom in de wind
In de stilte van de ochtend
De dauw bedwelmend als wijn

- zo zijn we allebei 
blootgesteld aan het gevaar
de herinnering te verliezen
aan onze eerste ogenblikken
- jij zult ze misschien vergeten
voor mij is dat onmogelijk
- neem me in je armen
- verlies me nooit uit het oog
waak vanaf de drempel
over mijn slaap

Kijk naar me

- je ogen als duiven
- je lippen als een straal
- je borsten als stil water
- je benen als paden
- je buik als bij de oogst
- je armen als takken
- je handen als sterren
- je stem rust op de wereld

Waar onze armen zich openen
Breidt onze omstrengeling de ruimte uit
Breekt de nacht door haar stilte
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Et moi je regarde ma vie
Sans bouger
Le corps serré
Paralysé
La nuit tombée
M’a entraîné dans sa chute 
L’ombre m’a avalé
L’obscurité
M’a traîné derrière elle
Que je ne savais pas

Qui est là?
Là près de nous
Là où nous étions autrefois
Qui est là?
Pour résister
Pour témoigner
Hier abandonnés
Maintenant oubliés
Seuls au milieu du monde
Nous voilà devenus paysage
Pierre de lune

ossement 
bloc de glace
souffle de vent

Souvenez-vous
de vous donner
l’amour
avant de l’avoir
perdu

Il n’y a plus rien ici
Que notre absence

Ce qui restait de nous
A volé en éclats
Nous pouvons enfin contempler le 
monde

En roerloos kijk ik
Naar mijn leven
Mijn lichaam compact
Verlamd
De nacht trok me mee
In haar val
De schaduw slokte me op
Het duister
Dat ik niet kende
Sleepte me achter zich aan

Wie is daar?
Vlak bij ons
Waar we ooit waren
Wie is daar?
Om te weerstaan
Om te getuigen
Gisteren verlaten
Nu vergeten
Alleen midden in de wereld
Zijn we landschap geworden
Maansteen

gebeente
ijsschots
windvlaag

Denk eraan
elkaar liefde
te geven
voor je die liefde
verliest

Er is hier niets meer
Behalve onze afwezigheid

Wat er van ons overbleef
Is in stukken gebarsten
Eindelijk zien we de wereld
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de l’intérieur             de l’extérieur 

C’est un chemin
Qui entreprend
Le voyageur

1.Dieu, qu'il la fait bon regarder
Dieu, qu'il la fait bon regarder,

La gracieuse, bonne et belle !
Pour les grans biens qui sont en elle,
Chascun est prest de la loüer.
Qui se pourroit d'elle lasser ?
Tousjours sa beauté renouvelle.

Dieu, qu'il la fait bon regarder,

La gracieuse, bonne et belle !
Par deça ni delà la mer
Ne sçay dame ne damoiselle
Qui soit en tous biens parfais telle ;
C'est un songe que d'y penser.
Dieu, qu'il la fait bon regarder !

2. Quant j'ai ouy le tabourin
Quant j'ai ouy le tabourin 
sonner pour s'en aller au may,
En mon lit n'en ay fait affray
Ne levé mon chief du coussin;
En disant: il est trop matin
Ung peu je me rendormiray.

vanbinnen              vanbuiten

Dat is een weg 
Die de reiziger
Bevangt

God! wat maakt Hij haar een lust voor 't 
oog,
zo bekoorlijk, goed en schoon!
Om de grote deugden die zij bezit
wil eenieder haar wel prijzen.
Wie zou haar kunnen verlaten?
Haar schoonheid vernieuwt zich telkens 
weer.
God! wat maakt Hij haar een lust voor 't 
oog,
zo bekoorlijk, goed en schoon!
Aan deze en gene zijde van de zee
ken ik geen meisje of vrouw,
die zo volmaakt is in elke deugd.
Het is een droom om aan haar te denken:
God! wat maakt Hij haar een lust voor 't 
oog. 

Toen ik de tamboerijn hoorde
roepen om er in de mei op uit te gaan,
bleef ik onverstoord in bed.
Ik hief mijn hoofd niet van het kussen
en zei: 't is nog te vroeg,
'k ga weer een beetje slapen.

20

Claude Debussy
Trois chansons de Charles d'Orléans
tekst: Charles d'Orléans (1394-1465)
vertaling: Rein de Vries



Quant j' ay ouy le tabourin
Sonner pour s'en aller au may,
Jeunes gens partent leur butin;
De nonchaloir m'accointeray
A lui je m'abutineray
Trouvé l'ay plus prouchain voisin.

Quant j'ay ouy le tabourin
Sonner pour s'en aller au may
En mon lit n'en ay fait affray
Ne levé mon chief du coussin.

3.Hiver
Yver, vous n’estes qu’un villain !
Esté est plaisant et gentil,
En tesmoing de May et d'Avril
Qui l'accompaignent soir et main.

Esté revest champs, bois et fleurs,
De sa livree de verdure
Et de maintes autres couleurs,
Par l'ordonnance de Nature.

Mais vous, Yver, trop estes plein
De nege, vent, pluye et grezil ;
On vous deust banir en essil.
Sans point flater, je parle plein:
Yver, vous n’estes qu’un villain !

Ubi caritas et 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in umum Christi amor. 
Exsultemus et in ipso jucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus sincero.

Toen ik de tamboerijn hoorde
roepen, om er in de mei opuit te gaan,
verdeelden jonge kerels hun buit.
Onverschilligheid is mijn metgezel,
haar buit ik nu uit,
zij is mij meer vertrouwd gebleken.

Toen ik de tamboerijn hoorde
roepen, om er in de mei op uit te gaan,
bleef ik onverstoord in bed
en hief mijn hoofd niet van het kussen. 

Winter, je bent gewoon 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 gewoon een schurk! 

Waar goedheid is en liefde, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons tot één 
geheel gesmeed.
We willen juichen en vrolijk zijn in deze 
liefde.
We willen de levende God vrezen en 
liefhebben
en we willen van ganser harte beminnen
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Tota pulchra es
Tota pulchra es, Maria
et macula originalis non est in te
Vestimentum tuum candidum quasi nix
et facies tua sicut sol
Tu gloria Jerusalem
Tu laetitia Israel
Tu honorificentia populi nostri 

Tu es Petrus
Tekst: Mattheüs 16:18

Tu es Petrus
Tu es Petrus
Et super hanc petram
aedificabo ecclesiam meam.

Tantum ergo
Tekst: hymne van Thomas van Aquino

Tantum ergo sacramentum
veneremur cernui
Et antiquum documentum
novo cedat ritui
Praestet fides supplementum
sensuum defectui
Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus honor virtus quoque
sit et benedictio
Procedenti ab utroque
compar 

Geheel schoon zijt gij, Maria
en geen erfsmet rust op U.
Uw gewaad is wit als sneeuw,
en Uw gelaat is als de zon.
Gij, roem van Jeruzalem,
Gij, vreugd van Israel,
Gij, eer van ons volk. 

Gij zijt Petrus
Gij zijt Petrus
en op deze rots
zal ik mijn gemeente bouwen. 

Dan zullen wij deemoedig
zulk een Sacrament vereren
en het oude verbond
moge wijken voor het nieuwe,
moge het geloof de gebrekkige geest
vervangen en overtreffen.
De Vader en de Zoon
zij lof en jubel
heil- en eerbetuigingen
en deugdzaamheid en lofprijzing.
en aan hem, die van beiden uitgaat
moet onze lof evenzeer gelden.
Amen
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23Gijs Leenaars, dirigent 
Gijs Leenaars (1978) groeide op in Nijme-
gen en studeerde al tijdens zijn middel-
bare school piano aan het conservato-
rium. Een jaar na het halen van zijn 
VWO-diploma behaalde hij zijn conserva-
toriumdiploma piano. Ook ontving 
Leenaars privé directielessen van Joop 
van Zon. Hierna studeerde hij koordirec-
tie bij Jos Vermunt en zang bij Paula de 
Wit aan het Conservatorium van Amster-
dam. Gijs Leenaars is als artistiek leider 
verbonden aan het Bachkoor Holland en 
Capella Frisiae en dirigeert met enige 
regelmaat onder andere Cappella Am-
sterdam, het Nederlands Kamerkoor en 
La Filarmonica di Torino. Van 2012-2015 
was hij chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor. Eerder was hij gast-dirigent 

bij hetzelfde koor, waarbij hij producties 
instudeerde voor onder meer Mariss 
Jansons, Valery Gergiev, Iván Fischer en 
Nikolaus Harnoncourt. Gijs Leenaars 
legde zijn functie als chef-dirigent bij het 
Groot Omroepkoor neer om vanaf 
seizoen 2015-16 de positie van chef- 
dirigent van het Rundfunkchor Berlin in 
te nemen. Hier doet hij de instudering 
voor producties van het Rundfunkchor 
Berlin en Berliner Philharmoniker onder 
leiding van onder meer Christian Thiele-
mann, Simon Rattle, John Elliot Gardiner 
en Yannick Nézet-Séguin. Als orkestdiri-
gent is Leenaars regelmatig te gast bij 
onder andere het Residentie Orkest, 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, 
Orkest van het Oosten en Radio Filhar-
monisch Orkest. 

Lavinia Meijer, harp
Lavinia Meijer ging al op haar elfde naar 
het Utrechts Conservatorium als studente 
van Erika Waardenburg. In 2003 behaalde 
zij haar Bachelor of Music cum laude in 
Utrecht en in 2005 haar Master of Music 
cum laude aan het Amsterdams conserva-
torium. Lavinia Meijer won eerste prijzen 
bij het Prinses Christina Concours (1997), 
de Stichting Jong Muziek Talent Neder-
land (1996, 1998) en het Nederlands Harp 
Concours (1997, 2004). Zij behaalde 
prijzen bij internationale harpwedstrijden 
in Lausanne, Lille, Brussel, Israël, Wenen 
en de VS. In 2005 ontving ze de eerste 
prijs bij het Vriendenkrans-concours van 
Het Concertgebouw in Amsterdam, 
alsook de Edese Cultuurprijs uit handen 
van Herman Krebbers. In 2009 ontving zij 
de Nederlandse Muziekprijs. Lavinia 
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Meijer treedt regelmatig op als soliste in 
Europa, Azië en Amerika en met diverse 
orkesten. In 2007 maakte ze haar debuut 
in Carnegie Hall in New York. Componis-
ten als JacobTV, Paul Patterson, Roderik 
de Man, Carlos Michans, Joey Roukens en 
Garrett Byrnes schreven werken voor 
haar. In 2011 werd ze door Philip Glass 
uitgenodigd in zijn concert in de Melkweg 
in Amsterdam op te treden, zij had 
daarvoor onder meer zijn Metamorphosis 
bewerkt voor harp. Sindsdien bewerkte 
zij meer muziek van Glass voor harp en 
voerde die uit in Amsterdam en recente-
lijk op zijn uitnodiging ook in New York. 
Met bandoneonist Carel Kraayenhof 
maakte Lavinia Meijer in 2017 een 
live-opname ‘In Concert and The Glass 
Effect’ ter gelegenheid van de tachtigste 
verjaardag van Philip Glass. 

➜ www.laviniameijer.com

Groot Omroepkoor 
Met ruim zestig vocalisten is het Groot 
Omroepkoor het enige professioneel 
opererende koor van deze omvang in 
Nederland. Al sinds zijn oprichting in 
1945 is het een niet weg te denken factor 
in het grote koor-symfonische repertoire 
in ons land. Het zingt de koorpartijen in 
de opera’s, oratoria en cantates in de 
concertseries van de Nederlandse 
Publieke Omroep (AVROTROS Vrijdag-
concert, NTR ZaterdagMatinee en Het 
Zondagochtend Concert). Het brengt ook 
a cappella-concerten in Amsterdam 
(Concertgebouw) en Utrecht (TivoliVre-
denburg en Jacobikerk). Vrijwel ieder 
concert wordt live uitgezonden op NPO 
Radio 4 – geen enkel Nederlands koor 
heeft daarmee zo’n groot publieksbereik.
Op de palmares staan opera’s en koor-
werken uit de negentiende, twintigste en 
eenentwintigste eeuw, veelal opdracht-
werken van componisten als Manneke, 
Roukens, Zuidam, Momotenko-Levitsky, 
MacMillan, Whitacre, Adams en Glanert, 
maar ook al ‘klassieke’ twintigste-eeuwse 
componisten als Boulez, Stockhausen, 
Kagel, Ligeti en Messiaen. Een inmiddels 
jaarlijkse traditie is het Groot Meezing-
concert waarbij, na intensieve workshops, 
zo’n 1200 liefhebbers grote werken als 
Verdi’s Requiem uitvoeren met het Groot 
Omroepkoor. Martin Wright, die in de 
periode 1993-2002 chef-dirigent was, 
dirigeert deze happenings.
Op 1 maart 2015 trad Klaas Stok aan als 
koorleider. Peter Dijkstra is met ingang 
van 1 september 2018 eerste gastdiri-
gent. Michael Gläser is vaste gastdirigent 
sinds september 2010.

LAVINIA MEIJER
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25Het Groot Omroepkoor treedt dikwijls op 
met het Radio Filharmonisch Orkest, Het 
Koninklijk Concertgebouworkest, het 
Rotterdams Philharmonisch Orkest, het 
Orchestre Philharmonique de Radio 
France en de Berliner Philharmoniker.
In september 2017 ontving het Groot 
Omroepkoor – net als het Radio Filhar-
monisch Orkest – de Concertgebouw 
Prijs. Samen met het orkest en de pro-
ductieafdeling van de concertseries van 
NPO Radio 4 (NTR en AVROTROS) maakt 
het Groot Omroepkoor deel uit van de 
Stichting Omroep Muziek.

➜ www.grootomroepkoor.nl

 Vriend worden van het Omroepkoor?
 Kijk op 

➜ www.vriendengrootomroepkoor.nl

“De allergrootste bewondering dwong 
het Groot Omroepkoor af. […] Op 
Lerners begrafenis verklaarde Bernstein 
nog altijd trots te zijn op [de] samen-
werking [met zijn librettist], een senti-
ment dat vrijdag bovenal afstraalde op 
het koor en hun voortreffelijke coach 
André Thomas.” 
 – Martin Toet, Place de l’Opéra, 
  10 juni 2018, over de Nederlandse 
  première van Bernsteins A White 
  House Cantata (AVROTROS Vrijdag-
  concert)

“Dat het publiek zich [tussen de af-
zonderlijke nummers] nauwelijks kon 
inhouden met applaus was mede te 
danken aan de uitmuntende prestaties 
van koor, orkest en solisten.” 
 – Louis Gauthier, De Telegraaf, 12 juni 
  2018, over Bernsteins A White House 
  Cantata
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Annelie Brinkhof 2

Mar Codina
Kathelijn van Dongen
Elma van den Dool 2, 3

Daphne Druijf
Titia van Heyst 1, 2

Simone Houweling-
Manders
Charlotte Janssen 3, 4

Anitra Jellema 1

Marielle Kirkels
Pauline de Lannoy
Christy Luth (master-
practicum student)
Heleen Meijer
Viktoria Nikolova 
(masterpracticum 
student)
Tanja Obalski 1, 2

Yun Park
Mariana Pimenta
Jolanda Sengers

ALTEN
Yvonne Benschop
Femke de Boer
Marleene Goldstein
Anneke Leenman
Suzanne Meessen
Marga Melerna
Anjolet Rotteveel
Guja Sandholt 1, 2, 3

Klarijn Verkaart
Lisinka de Vries
Roelien van Wageningen 
1, 2

Els Woldberg 2

Pierrette de Zwaan 1, 2, 3, 

(4)

TENOREN
Sebastian Brouwer
Kevin Doss 4

Ben Heijnen
Gerben Houba 1, 2

Peter-Paul Houtmortels
Matevž Kajdiž
Leon van Liere
Albert van Ommen 1, 2, 3

Benedict Quirke
Jan Willem Schaafsma 2

Matthew Smith
Georgi Sztojanov 1, 2, 3

BASSEN
Gert-Jan Alders
Peter Duyster 2

Joep van Geffen
Martijn de Graaf 
Bierbrauwer
Pieter Hendriks
Daniël Hermán 
Mostert 1, 2

Palle Fuhr Jørgensen 3

Itamar Lapid 1, 2

Ludovic Provost 1, (2), 4

Mitchell Sandler
Lars Terray (2), 3

Luuk Tuinder 2

Koorsoli
1 solo in Daniel-Lesur
2 solo in Van Platen 
3 solo in Machuel
4 solo in Debussy

Solo in Van Platen
Ludovic Provost 
bariton
Lars Terray bariton

Solo in Debussy
Pierrette de Zwaan 
mezzosopraan



Het geliefde Groot Meezingconcert maakt zich op voor alweer 
de vierde editie. Dit evenement vindt plaats op zondag 16 juni 
2019 in TivoliVredenburg. Stond in voorgaande edities telkens 
een ander Requiem centraal, nu is gekozen voor een geheel 
nieuwe aanpak: een zomers operaspektakel!

zondag 16 juni 2019

Groot Meezingconcert

Uitgevoerd worden hoogtepunten 
uit verschillende opera’s, waar-
onder Nabucco, Aida, Lohengrin en 
Madama Butterfly. Wat is er 
heerlijker dan mee te kunnen 
zingen met deze meeslepende 
operamelodieën.
U komt bij dit Groot Meezing-
concert de vertrouwde gezichten 
tegen van de musici van het Groot 
Omroepkoor en het Radio  
Filharmonisch Orkest. Ook dit jaar 
staat het concert onder leiding 
van Martin Wright, een groot 
operakenner!

De middagrepetitie op de dag van 
het concert wordt begeleid door 
Ben Martin Weijand, vaste pianist 
van het Groot Omroepkoor.
Wij zijn er trots op dat alle solo-
partijen door leden van het Groot 
Omroepkoor worden gezongen.

Voor iedereen die van zingen houdt
Het Groot Meezingconcert staat open voor 
iedereen die van zingen houdt. Het maakt niet 
uit of u beginnend zanger bent of ruime ervaring 
hebt met zingen: de unieke en overweldigende 
beleving van het samen zingen staat centraal.

 
Workshop
Het Groot Omroepkoor biedt u ter voor-
bereiding gratis een workshop aan.  
Deelname hieraan is mogelijk naar keuze op 
zondag 28 april of zaterdag 25 mei,  
van 12.00 tot 17.00 uur in de studio’s van het 
Muziekcentrum van de Omroep, Heuvellaan 33, 
1217 JL Hilversum. U kunt zich aanmelden voor 
het Groot Meezingconcert via

➜ www.grootomroepkoor.nl/groot-meezing-
 concert-2019-zomers-operaspektakel 
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zaterdag 9 maart, 14.15 uur
Concertgebouw, Amsterdam
www.zaterdagmatinee.nl

Bartók, Beethoven en 
geestverwanten

Radio Filharmonisch Orkest

Markus Stenz dirigent
Tabea Zimmermann altviool 

Zimmermann Sinfonie in einem Satz 
(versie 1951)
Bartók Altvioolconcert (versie Tabea 
Zimmermann)
Kurtág Petite musique solennelle - En 
hommage à Pierre Boulez 90
Beethoven Vierde symfonie

vrijdag 15 maart 2019 20.15 uur
TivoliVredenburg, Utrecht
inleiding Kees Arntzen 19.30 uur
serie muzikale meesterwerken

Berlioz droomt van 
zijn geliefde

Noord Nederlands Orkest

Antony Hermus dirigent
Alice Sara Ott piano 

Debussy/Henkemans uit Preludes:  
Ce qu' a vu le vent d'ouest, Bruyères, 
General Lavine-eccentric, La cathédrale 
engloutie
Ravel Pianoconcert in G
Berlioz Symphonie fantastique
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programmering

Astrid in ’t Veld
productie

Meia Oei, Manon Tuynman
marketing & communicatie

Marco van Es, Vera Vos, 
Mary Fan Zandkamp
administratie & financiën

Stichting Omroep Muziek

presentatie avrotros npo 
radio 4
Mark Brouwers
artistiek leider

Kees Vlaardingerbroek
directeur stichting omroep 
muziek

Roland Kieft

programmatoelichting

Paul Janssen
redactie programmaboek

Clemens Romijn
vormgeving

Dorine Verharen
eindredactie

Onno Schoonderwoerd
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