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VOCES8
Andrea Haines sopraan • Molly Noon sopraan • Katie Jeffries-Harris alt • Barnaby Smith alt/counter
tenor • Blake Morgan tenor • Euan Williamson tenor • Chris Moore bariton • Jonathan Pacey bas

William Byrd ca. 1540-1623
Sing Joyfully

Thomas Tallis ca. 1505-1585
O nata lux

Jean Sibelius 1865-1957
Be Still my Soul (Finlandia)

Jake Runestad *1986
Let my Love be Heard

Roxanna Panufnik *1968
Love Endureth

Orlando Gibbons 1583-1625
Drop, drop, Slow Tears

Arvo Pärt *1935
The Deer’s Cry

Edward Elgar 1857-1934
Lux aeterna

PAUZE

Benjamin Britten 1913-1976
Hymn to St Cecilia

Thomas Weelkes 1576-1623
As Vesta was from Latmos Hill Descending

Orlando di Lasso 1532-1594
Dessus le Marché d’Arras

Van Morrison *1945
Moondance (arr. Alexander L’Estrange)

Traditional
Danny Boy (arr. Joshua Pacey)

Kate Rusby *1973
Underneath the Stars (arr. Jim Clements)



Met groepen als de King’s Singers, de Tallis 
Scholars en the Sixteen veroverden al 
eerder kleine Engelse zangensembles het 
continent. Verversing vindt dit contingent 
inmiddels oudgediende top-ensembles in 
het jonge VOCES8 dat net als indertijd de 
King’s Singers wil verbinden en de overstap 
naar de lichtere genres niet schuwt. Vandaar 
dat het programma van vanavond begint 
onder het regime van de ‘Virgin Queen’ – in 
de Shakespeare-tijd – en zo’n beetje eindigt 
in de tijd van de ‘Iron Lady’ – met Ierse, 
Schotse en Engelse folkrock uit de woelige 
jaren zestig en zeventig.

Typisch Engels
De uitmuntende organist en componist 
William Byrd had zeker te lijden onder de 
woelingen van zijn tijd, al was het maar 
omdat hij tegen de stroom in de overstap van 
het protestantse naar het katholieke geloof 
durfde te maken. Hij kende een periode 
dat hij scherp in de gaten gehouden werd 
en regelmatig zijn ‘whereabouts’ diende 
op te geven. Anderzijds genoot hij samen 
met zijn leermeester Thomas Tallis van een 
door het hof verleend monopolie op alle 
muziekpublicaties in het hele koninkrijk. 
Zijn grote oeuvre kent vele kleine, fleurige 
bloempjes, zoals het zesstemmige psalm 81 
Sing Joyfully. Zijn leermeester Thomas Tallis 
is bij koorzangers vooral bekend om een 
spectaculair 40stemmig motet, maar ook 
zijn oeuvre is rijk aan kleine vocale juweeltjes, 
vaak van grote eenvoud en meestal in het 
Latijn. Het zaakje met muziekmonopolies 
liep overigens niet zo voorspoedig, zodat 
beide heren het verkregen recht na een paar 
jaar graag inleverden voor een jaarlijkse 
koninklijke toelage. Tallis’ vijfstemmige, zeer 
homofoon gehouden O nata lux richt zich 
direct tot de Verlosser  in een zoetgevooisde 
smeekbede om opgenomen te worden in zijn 
heerlijkheid.

Een uitvinding van de Renaissance was de 
‘Musica Reservata’ waarin tekstuitbeelding 
een grote rol ging spelen. Een lied als As 

Vesta was from Latmos Hill Descending 
van Byrds leerling Thomas Weelkes loopt 
ervan over. Niet alleen met obligate dalende 
toonreeksen bij ‘descending’, bijna alles 
probeert de componist in muziek te vangen. 
Heel letterlijk zijn deze ‘madrigalismen’ 
bijvoorbeeld in de frases ‘with two’ en ‘with 
three’. De trend van het madrigaalzingen 
was uit Italië komen overwaaien, maar ook 
het Engelse madrigaal kreeg rond 1600 grote 
betekenis, vooral dankzij Orlando Gibbons 
die zijn glansrijke carrière in het centrum van 
de macht, aan Westminster Abbey mocht 
afsluiten. Drop, drop, Slow Tears is geen 
madrigaal, maar een ingehouden religieus 
lied over de voetwassing van Jezus.

Op het vasteland stond de Vlaamse veel
schrijver Orlando di Lasso garant voor 
vele studentikoze korte koorliedjes waarin 
het scabreuze element niet per se werd 
geschuwd: het chanson Dessus le Marché 
d’Arras bijvoorbeeld, beeldt een levendige 
markt uit, waar van alles en nog wat wordt 
verkocht.

Ode en herdenking
De muziek van de Finse componist Jean 
Sibelius was altijd al erg in trek bij de Britten. 
Winston Churchill drukte bijvoorbeeld 
zijn erkenning uit door de Fin op diens 
negentigste verjaardag een grote doos 
Havanasigaren toe te sturen. Rond 1900 
was Sibelius erin geslaagd zijn landgenoten 
een hart onder de riem te steken tegen de 
toenemende overheersing door de Russische 
buurbeer. Zo moest zijn symfonisch 
gedicht Finlandia aanvankelijk onder allerlei 
sluiknamen gepresenteerd worden, om aan 
de censuur te ontkomen  iets wat ook Verdi’s 
opera’s herhaaldelijk overkwam. Aan het 
einde van het soms turbulente orkeststuk, 
klinkt in serene rust een instrumentale hymne, 
waar vaak later een tekst onder werd gelegd. 
In principe in het Fins, maar ook de tekst 
‘Be still, my soul’, gebaseerd op psalm 46:10 
raakte populair. Zo gaat van de kalme muziek 
een extra troostende werking uit. Tijdens 



de herdenking van de slachtoffers bij de 
Londense brand in de GranvilleTower kreeg 
de hymne bijvoorbeeld deze rol toebedacht.

BRITTENS HYMN TO ST CAECILIA IS 
EEN MONUMENT VAN DE MODERN 

BRITSE KOORMUZIEK.

Ook Edward Elgar schraagt tot op de huidige 
dag het gevoel Brit te zijn dankzij zijn Pump 
and Circumstancemarsen en niet te vergeten 
de jarenveertig meezinger Land of Hope 
and Glory. De melodie van Lux Aeterna is 
ook zo’n oorwurm: een vocale bewerking 
van de beroemde negende variatie Nimrod 
uit zijn Enigmavariaties, nu niet meer een 
instrumentale hommage aan Elgars uitgever, 
maar een ode aan het eeuwig licht. Het kan 
verkeren.
In het oorlogsjaar 1942 besloot Benjamin 
Britten vanuit de VS terug te keren naar 
Engeland. Op de boot terug voltooide hij zijn 
ode aan de muziek, op tekst van dichter W.H. 
Auden met wie de bestaande samenwerking 
steeds moeizamer verliep. Toch wilde Britten 
graag met hem de rijke Engelse traditie van 
Caeciliaodes op 22 november voortzetten, 
niet in het minst omdat die op zijn verjaardag 
viel. Ondanks de fricties in de samenwerking 
tussen dichter en toonzetter ontstond een 
waar meesterstuk, een monument van de 
moderne Britse koormuziek.

Spirituele koormuziek
Met de komst van de Estse componist 
Arvo Pärt naar het Westen konden veel 
koorzangers opgelucht ademhalen. Zijn 
eenvoudige en spirituele ‘tintinnabuli’stijl 
(‘klokjes’) betekende het begin van nieuw elan 
in de religieuze koormuziek. The Deer’s Cry 
is een onnavolgbaar authentieke ‘pärtituur’ 
en ‘räpt’ van de alomtegenwoordigheid van 
Christus. De titel refereert waarschijnlijk aan 
de ‘moede hinde’ van Psalm 42, maar een hert 
wordt nergens genoemd.

Ook steeds meer Westerse componisten, 
vooral uit Engeland en de VS, sloegen de weg 

in naar het succes van spirituele koormuziek 
die rust ademt en makkelijk opgenomen 
wordt. Een aansprekende gebedstekst 
vond de Amerikaan Jake Runestad in een 
eigentijds gedicht van Alfred Noyes. Het 
bevat de troostrijke gedachte dat onze 
liefde voor gevallenen hoorbaar zal zijn in de 
vleugelslag van engelen. Het werk trof een 
gevoelige snaar na de grote tragedie van de 
Bataclanaanslag in Parijs.
Een authentieke psalmtekst gebruikte de 
Britse Roxanna Panufnik in Love Endureth. 
Bewust vermengde zij muzikale elementen uit 
haar biculturele achtergrond, de joodse van 
haar moeder en de katholieke van haar vader, 
componist Andrzej Panufnik. Dat dochterlief 
inmiddels in Engeland een grote status heeft, 
blijkt uit het feit dat de première plaatsvond 
in Westminster Abbey, waarmee zij dus de 
voetsporen drukt van haarroemrijke mannelijke 
voorgangers uit de Shakespearetijd.

STEEDS MEER WESTERSE 
COMPONISTEN SLOEGEN DE WEG 
IN VAN SPIRITUELE KOORMUZIEK 

DIE RUST ADEMT.

Volksmuziek
Ver van het Londense Westminster klinkt 
nog wel eens muziek die van een andere 
hartstocht is doortrokken dan de Britse 
‘stiff upperlip’-cultuur. Ierse en Schotse, 
maar ook Britse nostalgie bepaalt de vier 
arrangementen die VOCES8leden maakten 
of lieten maken bij ooit hoog genoteerde 
folknummers uit de hitlijsten.
Net als bij Sibelius’ Finlandia kunnen 
nationalistische gevoelens hierbij een uitweg 
vinden. Neem nu de song Caledonia van 
Dougie MacLean, dat wel als het officieuze 
Schotse volkslied wordt beschouwd vanwege 
de regels: ‘Caledonia you’re calling me and 
now I’m going home’. Natuurlijk vond het 
ook zijn weg vond naar voetbalstadions en 
adverteerders.
Heimwee speelde ook veel Ierse immigranten 
in de VS parten. Johnny Cash haalt roerend 
eigen familiegeschiedenis aan in een gesproken 



ZATERDAG 17 DECEMBER
TENEBRAE
CHRISTMAS CONCERT

DONDERDAG 9 MAART
THE TALLIS SCHOLARS
50TH BIRTHDAY CONCERT

ZATERDAG 6 MEI
SPIEGEL IM SPIEGEL
AMSTERDAM SINFONIETTA 
& NEDERLANDS KAMERKOOR

OVER DE MUSICI 

VOCES8
Het Britse vocaal ensemble VOCES8, 
opgericht in 2005, heeft inmiddels 
wereldberoemde status vergaard als een 
van de beste vocale ensembles van deze 
generatie. VOCES8 is geworteld in de rijke 
Britse zang en koormuziekcultuur en zingt 
vroege Europese en Engelse renaissance
koorwerken, maar voegt hier ook eigen 
arrangementen en volksmuziek aan toe. Het 
ensemble zong in de mooiste concertzalen 
wereldwijd en bracht cd’s uit bij het label 
Decca Classics en op hun eigen label 
VOCES8 Records. VOCES8 hecht veel waarde 
aan muziekeducatie en heeft daarom de 
VOCES8  Foundation opgericht, waarmee 
diverse educatieprogramma’s, workshops 
en koorcursussen opgezet zijn. Tijdens de 
pandemie heeft het ensemble het online 
koorprogramma ‘VOCES8 Digital Academy’ 
geïnitieerd met interactieve video’s en lessen 
voor jonge koren.

MEER BRITSE KOORMUZIEK

opmaat naar de Ierse folksong Danny Boy, 
een lied vol droefenis en wanhoop en met een 
onweerstaanbaar tranentrekkende melodie.

Eenzelfde somberte en gelatenheid klinkt 
door in de tekst van Underneath the stars van 
de wat jongere Engelse folkzanger Kate Anne 
Rusby. Niet het harde leven van de Ierse of 
Schotse onderdrukte armoedzaaier, maar de 
luxe melancholie van de ‘well todo’ klinkt 
door in deze vloeiende ballade, waarin het 
afsluitende ‘Go gently’ balsemend klinkt als 
een pleister op een niet al te grote wond.
Levenslust en een lekkere upbeat vinden 
we daarentegen in Moondance uit de jaren 
zeventig van de (Noord)Ierse popster Van 
Morrison. Niet een natieconstruct, maar een 
echte geliefde van vlees en bloed blijkt de 
zanger te beminnen en op te roepen tot een 
dansje in het maanlicht.

Kees Arntzen


