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Roxanna Panufnik * 1968
Songs of Love and Friendship (2020; opdrachtwerk AVROTROS Vrijdagconcert en 
Stift Festival)
voor viool en koor op tekst van Belle van Zuylen

pauze
interview met componiste Roxanna Panufnik op podium

Herbert Howells 1892-1983
Take Him, Earth, For Cherishing (1964)
voor koor a cappella

Claude Debussy 1862-1918
uit Suite bergamasque: Clair de lune (1905; bew. A. Roelens) 
voor viool en piano

James MacMillan *1959
Sun-Dogs (2006)
voor koor a cappella
I first saw them
Domini canes (Dogs of the Lord)
I saw them leading
Sometimes, like Tobias
If you turn down the offerings

Dit programma wordt semi-live uitgezonden op NPORadio4 in het Avondconcert op 
25 februari 2022. Presentatie: Leonard Evers   

 

Eric Whitacre
De veelzijdigheid van de Amerikaan Eric 
Whitacre blijkt reeds uit zijn muzikale activitei-
ten op school. Hij speelde in Marching bands, en 
op synthesizer in een jeugdige techno-band. Op 
de University van Nevada/Las Vegas zong hij in 
het koor en leerde het klassieke koorrepertoire 
kennen. Aan de Juillard School of Music te New 
York behaalde Whitacre zijn Master of Music. Al 
deze ervaringen resulteren in een gevarieerd 
oeuvre, waaronder veel voor populair harmonie-
orkest (Godzilla eats Las Vegas) en een door 
elektronische klanken verrijkte opera (Paradise 
Lost). Whitacres muziek is multistilistisch en 
multicultureel, typerend voor veel Amerikanen. 

Sinds oeroude tijden wordt de zon 
als de centrale ster aan de hemel 
beschouwd, die dag en nacht  
bepaalt en ook de seizoenen. Dit 
concert is gewijd aan de zon, een 
van de vier elementen die in de 
programmering van het Vrijdag-
concert dit seizoen centraal staan. 

De zon staat in het middelpunt van het leven op 
aarde, van ontstaan en vergaan, van legendes en 
mythes. De zon werd in rituelen en religieuze 
ceremonies vereerd, geprezen en bezongen. 
Zoals de werken op het programma van 
vandaag bewijzen, heeft de zon niets van haar 
fascinatie verloren en diende ze als inspiratiebron 
voor componisten als Lili Boulanger, Herbert 
Howells, Eric Whitacre en James MacMillan. 
Songs of Love and Friendship van Roxanna 
Panufnik ontstond in opdracht van AVROTROS 
en werd ondersteund door de dirigent Benjamin 
Goodman en de violist Daniel Rowland. 
Panufniks nieuwe werk is gebaseerd op  
gedichten van de 18de-eeuwse in het Frans 
schrijvende Utrechtse dichteres Belle van Zuylen. 
Sun-Dogs van de Schot James MacMillan 
waarmee dit concert afsluit, neemt ons mee op 
een dramatische reis tussen hemel en aarde. Eric Whitacre
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Evenals Howells’ hoofdwerk, zijn indruk-
wekkende oratorium Hymnus Paradisi, is ook 
het motet Take Him, Earth, For Cherishing 
geschreven in een toegankelijke semi-moderne 
stijl en komt in dat opzicht ‘very British’ over. 

Het werk is een soort ‘funeral song’ en postuum 
eerbetoon aan de in 1964 vermoorde John F. 
Kennedy. Spirituele, deels aan de gregoriaanse 
zang ontleende klanken moeten de grote 
Amerikaanse president – voor velen en ook 
Howells een symbool voor vrijheid en demo-
cratie - naar het hiernamaals begeleiden. 

Claude Debussy
Als instrumentaal intermezzo klinkt in dit 
concert Clair de lune van Claude Debussy. Hij 
schiep een stijl die als muzikaal impressionisme 
de muziekgeschiedenis is ingegaan. De vervaagde 

the sparrows’ rythms and harmonizing the pitch 
progressions. Here the English word feature 
alongside the original French as a birdlike 
accompaniment’. In ‘Conquest’ mijmeren 
dichteres en componiste over een mogelijke 
liefdesverovering. Tekst en muziek weifelen 
tussen realiteit en fantasie. Panufnik maakt in 
haar werk gebruik van de melodie ‘Vous 
amants, que j’interesse’ – mogelijk afkomstig 
van Belle van Zuylen zelf. Panufnik over 
‘Conquest’: ‘I have relished creating overtly 
romantic harmonies with restless textures in 
English accompanying the yearning melody in 
French. The violin alternates between accompa-
nying them in lilting broken chords and soaring 
ardently over the choir.’

Herbert Howells
‘Making people sing’ – aldus luidde de leus van 
de Engelse componist, dirigent en organist 
Herbert Howells. Dit gaat niet alleen op voor 
zijn talrijke liederen en koorwerken, maar ook 
voor zijn instrumentale werken waarin de 
melodie een grote rol speelt. Zijn composities 
zijn geworteld in de laat-romantische muziek 
van Edward Elgar en Ralph Vaughan-Williams 
met wie Howells bevriend was.  

geldt evenzeer voor Psalm 24 en Hymne au soleil 
op tekst van Casimir Delavigne (1793-1843) 
- zijn dromerige visionaire klankschilderijen die 
associaties wekken met de muziek van haar 
beroemde tijdgenoot Claude Debussy.

Roxanna Panufnik
Als dochter van de befaamde Poolse componist 
Andrzej Panufnik trad Roxanna Panufnik al 
vroeg in de voetstappen van haar vader. Haar 
eerste compositie schreef ze op driejarige leeftijd. 
Zij studeerde compositie en harp aan de Londen-
se Royal Academy of Music en woont in Enge-
land. Zij heeft een bijzondere liefde voor de 
koormuziek en de verklanking van teksten met 
een humane en pan-religieuze boodschap. In 
Songs of Love and Friendship heeft Panufnik 
gekozen voor twee gedichten van Belle van 
Zuylen (1740-1805) – ook bekend als Isabelle de 
Charrière, want de Utrechtse dichteres schreef 
zoals veel leden van welgestelde aristocratische 
families in het Frans. In het eerste lied ‘Compa-
nion’ wordt de gemeenschap van mussen tot 
symbool voor een ideaal gezelschap. Panufnik: 
‘The violin sets the scene, imitating authentic 
sparrow calls from Californian, Argentinian and 
Spanish sparrows and the choir enters, taking 
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Zijn koorwerken verraden een hang naar 
spiritualiteit. Dat geldt ook for Three Songs of 
Faith: I thank You God for most this Amazing 
Day. Daarin mediteren Whitacre en de Ameri-
kaanse dichter Edward Cummings (1894-1964) 
over geboren en herboren worden.   

Lili Boulanger
Tot aan haar vroege dood op 24 jarige leeftijd 
was de Franse componiste Lili Boulanger zeer 
succesvol. Ze had het geluk in een familie van 
musici opgegroeid te zijn en profiteerde van het 
tegenover de carrière van vrouwen liberaal 
ingestelde Frankrijk. Zij won als eerste vrouw in 
1912 tijdens haar studie aan het Parijse conser-
vatoire de prestigieuze Prix de Rome. Haar 
oudere zuster Nadia Boulanger bracht het als 
componiste en docente compositie tot inter-
nationale bekendheid. Lili Boulangers oeuvre 
bestaat uit zo’n veertig hoofdzakelijk vocale 
werken. In haar composities toont ze zich wat 
betreft de muziekstijl alsook literaire smaak op 
de hoogte van haar tijd. Ze schreef impressionis-
tische stemmingsbeelden op veelal symbolisti-
sche teksten, zoals van Maurice Maeterlinck en, 
in Soir sur la plaine van Albert Samain (1858-
1900). De werken van Lili Boulanger - en dat 

Lili Boulanger Roxanna Panufnik Herbert Howells

John Adams

De werken van Boulanger  
zijn dromerige visionaire 
klankschilderijen die 
associaties wekken met 
de muziek van haar  
beroemde tijdgenoot 
Claude Debussy

‘Making people sing’ –  
aldus luidde de leus van 
de Engelse componist, 
dirigent en organist  
Herbert Howells
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klankcontouren in zijn muziek doen denken aan 
de vervloeiende kleuren in de contemporaine 
schilderkunst. Debussy’s impressionistische 
tableau Clair de Lune – oorspronkelijk een 
pianostuk uit Suite Bergamasque, vandaag te 
horen in een versie met viool – spreekt tot de 
verbeelding. De maan weerkaatst het zonlicht 
en is alleen ‘s nachts te zien. Deze stille nachte-
lijke begeleider van de mens inspireerde de 
componist tot een betoverend klankschilderij.

James MacMillan
James MacMillan is zoals veel Schotten trots op 
de oude tradities van zijn land. De in een kleine 
plaats in Ayrshire aan de Schotse Zuidwestkust 
levende componist is bovendien een gelovig 
katholiek en een vurig pleitbezorger van een 
humane sociale samenleving. Zijn oeuvre omvat 
talrijke door folktunes geïnspireerde werken en 
religieuze composities. Omdat de componist 
contact zoekt met de mensen en het publiek 
schrijft hij in een toegankelijke moderne stijl. 
Hij heeft een affiniteit met minimal music, een 
voorliefde voor pulserende ritmen, maar ook 
veel gevoel voor romantische expressie. Volgens 
de meteorologie zorgen de Sun-Dogs (‘zonne-
honden’) die de zon links en rechts flankeren 
voor speciale lichtverschijnselen aan de hemel. 

In de mythologie, met name de Scandinavische, 
hebben ze ook invloed op de noodlottige en 
wisselvallige gebeurtenissen op aarde.  
MacMillan volgt in Sun-Dogs een met allegorische 
beeldsymbolen gelardeerd gedicht van de Britse 
dichter Michael Symmons Roberts (1963). De 
componist heeft de tekst ingedeeld in vijf 
contrasterende delen. De verschillende poëtische 
metaforen en beelden inspireerden hem tot 
wisselende scènes – donkere, bedreigende, 
stralend lichte, turbulente en berustende.

Christiane Schima

Claude Debussy

James MacMillan © Hans van der Woerd

Volg AVROTROS Klassiek:

Een podcast beluisteren kan altĳ d en overal. Je hebt alleen 
een telefoon, tablet of laptop nodig en een goede koptelefoon. 

En wat is nou fĳ ner dan luisteren naar klassieke muziek en 
verhalen over klassieke muziek? Hierbĳ  een selectie van de 

klassieke podcasts van AVROTROS. 

KLASSIEKE 
PODCASTS

Klassieke Mysteries – Voor-
spelde Mozart zĳ n eigen dood? 
In de podcastserie ‘Klassieke 
Mysteries’ duiken presentator 
Ab Nieuwdorp en collega 
Rebecca van der Weĳ de in 
de vreemde en spannende 
verhalen rondom de dood van 
klassieke componisten. 
Voorspelde Mozart zĳ n eigen 
dood? Waarom werd Haydn 
postuum onthoofd? En wie 
vergiftigde Beethoven? Verlies 
je in de spannende verhalen 
en krĳ g meteen een grote dosis 
klassieke muziek mee.

In de gloednieuwe podcast 
‘Rachmaninov… Aangenaam!’ - 
onderdeel van de reeks 
Ken je componisten - neemt 
presentator Hans van den 
Boom je mee door het leven 
en de muziek van de Russische 
componist Sergej Rachmaninov. 
In zeven afleveringen zet 
Hans op een luchtige manier 
het volledige leven van 
Rachmaninov uiteen, en hoor 
je fragmenten uit alle 45 
opusnummers van de com-
ponist. Van de serie genoten? 
Luister dan ook eens naar het 
eerste seizoen, ‘Gustav Mahler… 
Aangenaam!’

De klassieke podcasts van 
AVROTROS zĳ n te beluisteren 
via NPO Radio 4, Apple Podcast, 
Spotify of de RSS-feed.

nporadio4.nl/podcasts avrotros.nl/klassiek

Kalm met Klassiek – Je dage-
lĳ kse klassieke rustpunt!
In de drukte, haast en hectiek 
van het dagelĳ ks leven is het 
af en toe goed even stil te 
staan. Pas op de plaats, rustig 
ademhalen en tot jezelf komen. 
En wat past daar beter bĳ  dan 
klassieke muziek? Presentator 
Ab Nieuwdorp kiest elke werk-
dag een rustig en kalmerend 
klassiek werk uit, waarbĳ  je 
even helemaal tot jezelf kunt 
komen. In sommige afleverin-
gen vertelt Ab over meditatie 
of mindfulness, maar vaak 
klinkt vooral de mooie, 
ontspannende muziek. 

Volgens de meteorologie 
zorgen de Sun-dogs 
(‘zonne honden’) die de 
zon links en rechts flan-
keren voor speciale licht-
verschijnselen aan de 
hemel



I thank You God for most this amazing
Day: for the leaping greenly spirits of trees
And a blue true dream of sky; and for everything
Which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today
And this is the sun’s birthday; this is the birth
Day of life and love and wings: and of the gay
Great happening illimitably earth)

How should tasting touching hearing seeing
Breathing any-lifted from the no
Of all nothing-human merely being
Doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
Now the eyes of my eyes are opened) 
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GEZONGEN
TEKSTEN

Eric Whitacre – I thank You God for most this 
amazing day 
tekst: Edward Cummings (1894-1964)

Hymne au soleil 
Du soleil qui renaît bénissons la puis-
sance.
Avec tout l’univers célébrons son retour.
Couronné de splendeur, il se lève, il 
s’élance.

Le réveil de la terre est un hymne 
d’amour.
Sept coursiers qu’en partant le Dieu 
contient à peine,
Enflamment l’horizon de leur brûlante 
haleine.

O soleil fécond, tu parais!
Avec ses champs en fleurs, ses monts, 
ses bois épais,
La vaste mer de tes feux embrasée,

L’univers plus jeune et plus frais,
Des vapeurs de matin sont brillants de 
rosée.

Psalm 24
La terre appartient à l’Éternel et tout ce 
qui s’y trouve, la terre habitable et ceux 
qui l’habitent. 
Car Il l’a fondée sur les mers, et l’a 
établie sur les fleuves.
Qui est-ce qui montera à la montagne 
de l’Éternel, et qui est-ce qui demeurera 

Laten we de kracht van de herboren zon 
zegenen.
Laten we met heel het universum zijn 
terugkeer vieren.
Gekroond met pracht en praal, stijgt hij 
op en breidt zich uit.
Het ontwaken van de aarde is een 
lofzang van liefde.
Zeven krachtige rossen die God nauwe-
lijks tegenhoudt
ontsteken de horizon met hun verzen-
gende adem.

Oh, levendige zon, je verschijnt!
Met de velden in bloei, de bergen, de 
dichte bossen,
de uitgestrekte zee in vuur en vlam 
gezet door uw vuren,
het universum, jonger en frisser,
met ochtenddampen glinsterend van 
de dauw.

De aarde is met al wat leeft, met alles 
wat Hij adem geeft, van Hem, de Heer, 
de hoogste koning.
Hij laat het land onwrikbaar staan,
oprijzend uit de oceaan.
Zijn macht geeft mens en dier een 
woning.

Lili Boulanger – Hymne au soleil
tekst: Casimir Delavigne (1793-1843)



au lieu de sa sainteté, 
ce sera l’homme qui a les mains pures, 
et le cœur net, dont l’âme n’est point 
portée à la fausseté et qui ne jure point 
pour tromper.

Il recevra la bénédiction de l’Éternel  et 
la justice de Dieu son sauveur. 
Telle est la génération de ceux qui Le 
cherchent, qui cherchent Ta face en 
Jacob.
Portes, élevez vos têtes, portes éternel-
les, haussez-vous, et le Roi de gloire 
entrera. 
Qui est ce Roi de gloire? C’est  
l’Éternel fort et puissant dans les 
combats.
Portes, élevez vos têtes, élevez-vous 
aussi, portes éternelles; et le Roi de 
gloire entrera. 

Qui est ce Roi de gloire? C’est l’Éternel 
des armées, c’est Lui qui est le Roi de 
gloire. Éternel.

Vers l’occident, là-bas, le ciel est tout 
en or;
le long des prés déserts où le sentier 
dévale
la pénétrante odeur des foins coupés 
s’exhale,
et c’est l’heure émouvante où la terre 
s’endort.

Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,
die leugens en bedrog vermijdt
en nooit een valse eed zal zweren.
Aan hen die eerlijk zijn en echt
doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.
Dit is het volk dat Hem verwacht; 
zij vormen Jakobs nageslacht,
de mensen die naar Hem verlangen.
Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog: 
de hoogste koning rijdt naar binnen.
Wie is die vorst vol majesteit?
De Heer, de held die in de strijd
met grote macht zal overwinnen.
Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog;
geef ruimte aan de grote koning.
Wie is die vorst vol majesteit?
De Heer die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

In het westen, daarachter, is de lucht 
helemaal goud;
langs de verlaten weiden waar het pad 
afdaalt
ademt de doordringende geur van 
gemaaid hooi,
dit is het ontroerende uur wanneer de 
aarde in slaap valt.
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Soir sur la plaine
tekst: Albert Victor Samain (1858-1900), uit ‘Le chariot d’or’ 

La faux des moissonneurs a passé sur 
les terres,
et le repos succède aux travaux des 
longs jours;
parfois une charrue, oubliée aux la-
bours,
sort, comme un bras levé, des sillons 
solitaires.

La nuit à l’orient verse sa cendre fine;
seule au couchant s’attarde une barre 
de feu;
et dans l’obscurité qui s’accroît peu à 
peu
la blancheur de la route à peine se 
devine.

Puis tout sombre et s’enfonce en la 
grande unité.
Le ciel enténébré rejoint la plaine 
immense...
Écoute! ... un grand soupir traverse le 
silence...
Et voici que le coeur du jour s’est arrêté!

1. Companion
Que vous avez avantages
moineaux, dont je suis jaloux
Vous êtes, dit on, moins sages,
mais bien plus heureux, que nous
Chez vous, le penchant décide
souvent avec la saison
et vous n’avez point pour guide
une importune raison.

De zeis van de maaiers is over het land 
gegaan,
en rust volgt op het werk van de lange 
dagen;
soms steekt een ploeg, vergeten tijdens 
het ploegen,
als een opgeheven arm, uit de eenzame 
voren.

De nacht in het oosten strooit zijn fijne 
as uit; alleen in de ondergaande zon 
blijft een streepje vuur hangen;
en in de duisternis die geleidelijk aan 
toeneemt
laat zich de witheid van de weg nauwe-
lijks raden.

Dan wordt alles donker en zinkt weg in 
de grote eenheid.
De verduisterde hemel ontmoet de 
immense vlakte...
Luister! ... een grote zucht doorkruist de 
stilte ...
En nu is het hart van de dag gestopt!

Where you have advantages,
Sparrows, I would envy you.
They say you are less wise, perhaps,
But happier far than we.
For you let inclination lead,
According to the season
And as a guide you have no need
Of importunate reason

Roxanna Panufnik – Songs of Love and Friendship
tekst: Belle van Zuylen (1740-1805)
Engelse vertaling: Jessica Duchen



A peine avez-vous des ailes
que vous êtes amoureux,
et dans le nid avec elles
vous savez croître vos feux;
a peine dans la campagne
elles peuvent vous porter,
que d’une aimable compagne
vous allez vous accoster.

De la tendre amitié les plaisirs  
raisonnables 
paraissent à mon coeur milles fois 
préférables 
à tous les charmes de l’amour;
ils sont moins vifs, mais ils sont plus 
durables; 
sans retour, sans dégout, ils croissent 
chaque jour
Ils ne s’envolent point avec notre 
jeunesse 
Ils survivent à la beauté,
Ils savent adoucir l’ennui de la vieilesse 
Et l’horreur de l’adversité.

2. Conquest
Quels accents viens-je d’entendre?
Un soupir si doux, si tendre!
Veut-il me faire comprendre,
Que l’amour soumet son coeur?
Veut-il me faire comprendre
Que l’amour soumet son coeur?
Que l’amour soumet son coeur?

Du beau jour, qui vient d’éclore, 
Ne verrai-je que l’aurore?
Apprend-moi ce que j’ignore,
Je t’écoute avec ardeur.
Ah! Répète encore
Le signal de mon bonheur.

No sooner have you grown your wings
Than love may cast its spell,
And in your nest together
You ignite your passions well.
Barely have you flown the fields
Upon the air’s wing’d crest,
Than you find a sweet companion
With whom you may nest.

Yet tender friendship’s joys well- 
tempered
Seem a thousand times preferred

To all the charms of love;
They are less vivid, yet longer can 
endure,
Without return, without distaste, each 
day thereof;
They do not vanish with our youth,

They shall long outlive our beauty,
They then shall soothe our ageing days,
And horrors of adversity.

What tones are these that I have heard,
Yearning sighs, so sweet, so tender!
Shall he make me comprehend
That his heart submits to love?
Shall he make me comprehend
That his heart submits to love?
That his heart submits to love?

Of this fair day breaking forth
Will I only see the dawn?
Teach me that which I ignored, 
I shall listen with ardour.
Ah! Repeat once more
The signal of my joy.
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Fais-le donc encore entendre
ce soupir si doux, si tendre,
Hélas! Puis-je trop apprendre
Ma victoire sur ton coeur!
Hélas! Puis-je trop apprendre
Ma victoire sur ton coeur!
Ma victoire sur ton coeur!

Cher objet de mon délire,
Quels plaisirs tu sais produire!
N’as tu plus rien à me dire
Dans ce langage flatteur?
Si….Si….

Fais-le donc encore entendre
ce soupir si doux, si tendre,
Hélas! Puis-je trop apprendre
Ma victoire sur ton coeur!
Hélas! Puis-je trop apprendre
Ma victoire sur ton coeur!
Ma victoire sur ton coeur!

Take him, earth, for cherishing;
To thy tender breast receive him.
Body of a man I bring thee,
Noble even in its ruin.
Once was this a spirit’s dwelling
By the breath of God created.
High the heart that here was beating.
Christ the prince of all its living.
Guard him well, the dead I give thee,
Not unmindful of his creature
Shall he ask it: he who made it
Symbol of his mystery.
Comes the hour God hath appointed

Let me hear it once again
Yearning sighs so sweet, so tender,
Alas! May I learn too well
My conquest of your heart!
Alas! May I learn too well
My conquest of your heart!
My conquest of your heart!

Precious object of delight,
What sensations you inspire!
Have you nothing more to tell me
In this flattering tongue?
Yes… Yes…

Let me hear it once again
Yearning sighs so sweet, so tender,
Alas! May I learn too well
My conquest of your heart!
Alas! May I learn too well
My conquest of your heart!
My conquest of your heart!

Herbert Howells – Take Him, Earth, for Cherishing 
tekst: Aurelius Prudentius Clemens (348-na 405), Hymnus circa Exsequias Defuncti
Engelse vertaling: Helen Jane Waddell (1889-1965)



To fulfil the hope of men.
Then must thou, in very fashion,
What I give, return again.
Not though ancient time decaying
Wear away these bones to sand,
Ashes that a man might measure
In the hollow of his hand:
Not though wandering winds and idle,
Drifting through the empty sky,
Scatter dust was nerve and sinew,
Is it given to man to die.
Once again the shining road
Leads to ample Paradise;
Open are the woods again
That the serpent lost for men.
Take, O take him, mighty leader
Take again thy servant’s soul,
Grave his name, and pour the fragrant
Balm upon the icy stone.

I first saw them at the end of an equatorial 
summer, at full terrifying tilt across open fields
past a panic of birds; cattle weighted on dry grass.
Whatever animal the sun-dogs were after, their chase
must have ended in a kill, because that night
the thunder came, and then rain, and the drought
was finished – lying on its back against a shut gate
where it ran out of breath; its throat torn apart.
Domine canes, a pair; one white, one black, 
guardians of order, watchdogs, custodians of luck.
Hark! Hark! The dogs do bark, the beggars are are coming to town!
I saw them leading when the beggars came to town,
like Sirius-twins at the feet of Orion;
other dogs – skin and bone on rope leads –
kept their distance, slept with men in makeshift beds;
men who wondered where these perfect strays
had come from, with such an amber in their eyes
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James MacMillan - Sun-Dogs  
tekst: Michael Symmons Roberts Sun-Dogs; Latijn uit Rooms-Katholiek Missaal

and coats which, though immaculate in black and white,
became prismatic in the sun, too hot
to touch, as if they ever let you come that close.
They can start fires with the lick of a shadow;
expectant mothers brushed by them in dreams 
know that their children wil be famous
or anonymous, saint or beggars, or both.
Sometimes, like Tobias, Vitus, Roch, you feel a breath
on the back of each hand, and find them there.
One offers bread, part chewed, soft with saliva;
the other a punctuated orange, sweet spittle
matting on the soft hair round its muzzle.
If you turn down the offerings, and shoo them,  
they will go, and never come your way again.
If you eat they watch, and you may discover
that bread tastes of manna, and orange of nectar.
Boundary-keepers, fire-masters, mock-suns;
they will sustain you then until your work is done. 

Latijnse tekst gelijktijdig gezongen: 

Accipite et manducate ex hoc omnes: 
Hoc est enim Corpus Meum, quod pro 
vobis tradetur. 
Accipite et bibite ex eo omnes: hic est 
enim calix Sanguinis Mei novi et aeterni 
Testamenti, qui pro vobis et pro multis 
effundetur in remissionem peccatorum. 
Hoc facite in Meam commemoratio-
nem.

Neemt en eet hier allen van want dit is 
Mijn Lichaam, dat voor U gegeven 
wordt. Neem deze beker en drink daar 
allen uit, want dit is Mijn Bloed van het 
nieuwe en altijddurende verbond, dat 
voor U en voor velen wordt vergoten tot 
vergeving van de zonden. Blijft dit doen 
om mij te gedenken.
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Benjamin Goodson, dirigent
• de Engelse dirigent Benjamin Goodson is sinds 

1 september 2020 chef-dirigent van het Groot 
Omroepkoor voor minstens drie jaar

• geboren in Hertfordshire, VK, studeerde hij af 
met de hoogste prijs aan Hertford College in 
Oxford

• hij studeerde directie bij Sir Colin Davis, Paul 
 Spicer, Peter Stark en Ulrich Windfuhr
• Benjamin Goodson is artistiek leider van het 
 Somerville College
• hij is ook chef-dirigent van Bath Camerata en 
 vaste koordirigent bij het Dorset Opera Festival
• van 2015 tot 2018 was hij koorleider en 

assistent-dirigent bij het Rundfunkchor Berlin
• hij studeerde werken in met NDR Chor 

Hamburg, MDR Chor Leipzig en koor London 
Symphony Orchestra

• Goodson dirigeerde recentelijk Rothko Chapel 
 van Feldman in Musikfest Berlin met Tabea 
 Zimmermann en het Rundfunkchor Berlin
• Benjamin Goodson is betrokken bij nieuwe 

formats voor koorconcerten, zoals Human Requiem 
van Rundfunkchor Berlin, en bij de enscenering 
van motetten van Bach met Robert Wilsons

Daniel Rowland, viool
• Geboren in Londen, zoon van dirigent en 

componist David Rowland (1939-2007), docent 
aan het Twents Conservatorium in Enschede

• studeerde aan het Conservatorium van Amster-
 dam bij Davina van Wely en Viktor Liberman
• verdere studie bij Igor Oistrach in Brussel, bij 
 Herman Krebbers, Ruggiero Ricci en Ivry Gitlis
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Benjamin Goodson

Daniel Rowland

• won onder meer Brahms-prijs van de Brahms Gesellschaft Baden-Baden en in 1995 het Nationaal 
 Vioolconcours Oskar Back 
• debuteerde in 1992 in Concertgebouw Amsterdam met het Vioolconcert van Tsjaikovski
• speelde onder meer in Carnegie Hall in New York, de Royal Albert Hall in Londen, de Glinka Zaal 
 in Sint-Petersburg, de Symphony Hall in Birmingham en de Gulbenkian in Lissabon
• speelde concerten variërend van Vivaldi tot de grote vioolconcerten en componisten als Witold 
 Lutosławski, Brian Ferneyhough en Ástor Piazzolla
• speelde met orkesten in Porto, Bratislava, Poznań, Glasgow, Lissabon, Baden-Baden, Bazel, Sint-

Petersburg, Amsterdam, Antwerpen en Den Haag onder leiding van dirigenten als Andrei Boreiko, 
Djanzug Khakidze, Viktor Liberman, Lawrence Foster, Diego Masson, Lev Markiz, James 
Laughran en Jaap van Zweden

• Rowland was primarius van het Allegri String Quartet in Londen, en van 2007 tot 2019  
 primarius van het Brodsky Quartet

Ben Martin Weijand, piano
• Ben Martin Weijand is pianist en begeleider bij 
het Groot Omroepkoor
• hij voltooide zijn studie piano aan het Brabants 
Conservatorium in 1984, waar hij studeerde bij 
 Theo Bles en Liana Serbescu
• hij volgde cursussen bij Rudolf Jansen en Vitaly 
Margulis
• hij van 1983 tot 1997 als begeleider aan de 
zangafdeling van het Brabants Conservatorium
• ook werkte hij met veel instrumentalisten en 
ensembles
• sinds 1993 is hij werkzaam bij het Groot Om-
roepkoor
• daarnaast is hij regelmatig te gast bij het Neder-
lands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, het 
 Nationaal Jeugdkoor en het Brabantkoor

Groot Omroepkoor
• met ruim zestig vocalisten het enige professioneel opererende koor van deze omvang in Nederland
• sinds oprichting in 1945 niet weg te denken factor in koor-symfonische repertoire in ons land
• zingt koorpartijen in opera’s, oratoria en cantates in de concertseries van de Nederlandse Publieke 
Omroep, het AVROTROS Vrijdagconcert, de NTR ZaterdagMatinee en Het Zondagochtend 
Concert
• brengt a capella-concerten in TivoliVredenburg en Jacobikerk in Utrecht en in Amsterdams 
 Concertgebouw 

Ben Martin Weijand
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• zingt geregeld hedendaags werk, vaak opdrachtwerken van Nederlandse componisten, o.m. 
 Wagemans, Wagenaar, Visman, Manneke, Momotenko-Levitsky, Kortekaas, Roukens, Vleggaar en 
 Zuidam
• zingt premières van hedendaagse buitenlandse componisten, als Rehnqvist, MacMillan, Whitacre, 
 Adams, Dean, Kancheli, Goebaidoelina en Glanert
• sinds september 2020 is de Brit Benjamin Goodson chef-dirigent van het GOK 

 www.grootomroepkoor.nl
Wordt vriend van het Groot Omroepkoor:
 www.vriendengrootomroepkoor.nl
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 www.avrotrosvrijdagconcert.nl  AVROTROSvrijdagconcert 
 @vrijdagconcert 
 vrijdagconcert.avrotros
 AVROTROSVrijdagconcert

DÉ KLASSIEKE START  
VAN JE WEEKEND

http://www.grootomroepkoor.nl 
http://www.vriendengrootomroepkoor.nl/
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vrijdag 4 maart 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Papa Haydn’s 
Parrot
Amsterdam Sinfonietta
o.l.v. Candida Thompson dirigent
Victor Julien-Laferrière cello

Haydn Recitativo uit Symfonie nr. 7 ‘Le midi’
Sollima Moghul voor viool, harp en strijkers
Winkelmann Delen uit Papa Haydn’s Parrot V
Verbey Pavane oubliée voor harp en strijkers
Haydn Allegro di molto uit Symfonie nr. 49 
‘La Passione’
Haydn Adagio cantabile uit Symfonie nr. 13
Shaw Entr’acte voor strijkorkest
Dutilleux Un poco indeciso uit ‘Trois  
strophes sur le nom de Sacher’
Haydn Finale uit Symfonie nr. 80
Saint-Saëns La muse et le poète voor viool, 
cello en strijkers 

VOLGENDE
 CONCERTEN

vrijdag 11 maart 2022
TivoliVredenburg, Utrecht

Petrenko  
dirigeert  
de Sacre
Radio Filharmonisch Orkest
Vasily Petrenko dirigent
Alban Gerhardt cello 

Martin Les quatre éléments
Tsjaikovski Rococo-variaties
Stravinsky Le sacre du printemps

VOLGENDE
 CONCERTEN


