Programma
Dufay (1397-1474)
Byrd (1543-1623)

- Ave Maris Stella
- Ave Verum Corpus (1610)

Purcell (1659-1695)
De Leeuw (1926-1996)

- Magnificat
- Prière (1953)

Brahms (1833-1897)
Elgar (1857-1934)

- Einförmig ist der Liebe Gram
- Death on the Hills (1914)

Monteverdi (1567-1643)
Rheinberger (1839-1901)

- Anime del Cor Mio (1603)
- Nordwind (1872)

pauze

Nees (1936-2013)

- De Profundis (1964)

Strategier (1912-1988)

- De Waterlelie (1985)

Kreek (1889-1962)
Thompson (1899-1984)

- Psalm Önnis on inimene (1923)
- Alleluia (1940)

Poulenc (1899-1963)
Britten (1913-1976)

- Ah! Mon Beau Laboureur (1948)
- Green Broom (1950)
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Toelichting
Het Alexander Kamerkoor bestaat 20 jaar. Dat vieren we met een programma
met hoogtepunten uit ons repertoire uit alle stijlperiodes en uit bijna evenveel
landen en talen, wereldlijk en religieus.
Guillaume Dufay is een van de eerste componisten van meerstemmige
muziek. Wij zingen een motet met afwisselend een gregoriaans couplet en
een meerstemmige zetting van Dufay met een fauxbourdon.
William Byrd leefde in een tijd waarin het belijden van het katholieke geloof
streng verboden was. Door zijn kwaliteit als componist en zijn populariteit bij
koningin Elizabeth kon hij voor het Engelse Hof Anglicaanse muziek
componeren en tegelijkertijd Latijnse katholieke kerkmuziek publiceren voor
heimelijk gebruik in katholieke huiskamers. Het Ave Verum Corpus is hier een
mooi voorbeeld van.
Uit het vierde madrigaalboek uit 1603 van Claudio Monteverdi, zingen we
Anima del Cor Mio over de verzuchtingen van een afgewezen minnaar die zijn
geliefde niet los kan laten.
Het Engelstalige Magnificat van Henry Purcell, ook wel bewonderend de
Orpheus Brittanicus genoemd, is een echte lofzang aan Maria.
Van Brahms zingen de vrouwen een van de canons uit zijn opus 113 op de
melodie van Schuberts bekende lied Der Leiermann. En van Rheinberger
zingen we een kort lied over het stormachtige van liefde en verlangen.
De storm in Edward Elgars Death on the Hills heeft een heel ander karakter,
het is de storm van de dood.
De meest oostelijke en ook meest noordelijke componist op het programma is
Cyrillus Kreek, de Estse componist die in deze psalm zijn religiositeit niet onder
stoelen of banken steekt.
We zingen ook één stuk dat voor iedereen nieuw is: een deel uit de Franse
Liederen van Francis Poulenc over de akkerman die zijn lief zoekt (en vindt!)
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Het Alleluia van Randall Thompson is geschreven in de zomer van 1940 en laat
een ingehouden maar daardoor niet minder indrukwekkende lofzang klinken
waar de hoop halverwege onweerstaanbaar opflakkert.
Van Nederlandse bodem zingen we Strategiers De Waterlelie, waarin hij het
opbloeien van deze waterplant hoorbaar maakt.
Britten bezingt in Green Broom uitbundig een andere bloem, de brem, als
laatste van zijn Five Flowersongs. Het lied is vooral een liefdeslied, helemaal
op zijn plaats als sluitstuk van een bundel die Britten opdroeg aan van
vrienden bij hun vijfentwintig jarig huwelijk.
De tweede Nederlandse componist op het programma is Ton de Leeuw. Zijn
Prière is gebaseerd op een tekst uit de Koran, vertaald in het Frans. Het is een
geliefd stuk bij koor en dirigent: we zongen het mede daardoor twee keer
eerder.
Vic Nees was en van de belangrijkste hedendaagse koorcomponisten van
Vlaanderen. Hij maakt het geweeklaag uit de diepte indringend hoorbaar.
De intermezzi worden verzorgd door body percussionist Jesús Fabre!

Vertalingen
Guillaume Dufay - Ave Maris Stella
Ave maris stella,
Dei Mater alma,
atque semper Virgo,
felix coeli porta.
Sumens illud Ave
Gabrielis ore,
funda nos in pace
mutans Hevae nomen.

Wees gegroet, sterre der zee,
voedende Moeder Gods,
en altijd Maagd,
zalige poort des hemels.
Gij die dit Ave uit de mond
van Gabriel mocht vernemen,
grondvest ons in de vrede
door de naam van Eva om te keren

3

Solve vincla reis
profer lumen caecis,
mala nostra pelle,
bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem:
Sumat per te preces,
qui pro nobis natus,
tulit esse tuus.
Virgo singularis,
inter omnes mitis,
nos culpis solutos
mites fac et castos.
Vitam praesta puram,
iter para tutum:
Ut videntes Jesum,
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
honor tribus unum. Amen.

Slaak de boeien van de zondaars,
schenk het licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen
en verwerf ons alle goeds.
Toon dat Gij moeder zijt; moge Hij,
die voor ons geboren is en zich
verwaardigd heeft uw (Zoon) te zijn,
door U onze gebeden aanvaarden.
Maagd zonder weerga,
boven allen zachtmoedig,
verlos ons van onze schuld
en maak ons zachtmoedig en kuis.
Geef ons een rein leven,
bereid ons een veilige weg,
opdat wij Jezus aanschouwend
ons eeuwig samen mogen verblijden.
Lof zij aan God de Vader,
roem aan Christus de Allerhoogste,
en aan de Heilige Geest;
aan alle drie gelijke eer. Amen.

William Byrd - Ave verum corpus (Gradualia I)
Ave verum corpus,
Gegroet waarachtig lichaam,
natum de Maria Virgine,
geboren uit de maagd Maria,
Vere passum, immolatum
dat waarlijk geleden heeft en is
in cruce pro homine:
geofferd op het kruis voor de mensheid.
Cujus latus perforatum,
unde fluxit sanguine.
Esto nobis praegustatum
in mortis examine.
O dulcis, O pie, O Jesu Fili Mariae;
miserere mei, Amen.

Uit wiens doorboorde zijde
een stroom bloed vloeide.
Wees bij ons
in de beproeving van de dood.
O lieve Heer Jezus, Zoon van Maria,
ontferm u over mij. Amen.
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Henry Purcell - Magnificat
My soul doth magnify the Lord: and my
spirit hath rejoiced in God my Saviour.
For he hath regarded: the lowliness of
his handmaiden.
For behold, from henceforth: all
generations shall call me blessed.

Groot maakt mijn ziel de Heer: en mijn
geest heeft zich verheugd om God mijn
Redder.
Want Hij aanschouwde de nederigheid
van zijn dienares:
ja zie, van nu af aan spreken alle
geslachten mij zalig.

For he that is mighty hath magnified
me: and holy is his Name.
And his mercy is on them that fear him:
throughout all generations.

Want grote dingen heeft Hij mij gedaan
die machtig is, en heilig is zijn Naam.
En zijn barmhartigheid is van nageslacht
tot nageslacht, voor hen die Hem vrezen.

He hath shewed strength with his arm:
he hath scattered the proud in the
imagination of their hearts.

Hij heeft kracht getoond met zijn arm,
en hoogmoedigen in de verbeelding van
hun hart uiteengejaagd.

He hath put down the mighty from
their seat: and hath exalted the humble
and meek.

Hij stootte machtigen van hun zetel,
en nederigen heeft hij verheven.

He hath filled the hungry with good
things: and the rich he hath sent empty
away.

Hongerigen heeft Hij met gaven vervuld,
en rijken heeft Hij leeg weggezonden.

He remembering his mercy hath holpen
his servant Israel: as he promised to
our forefathers, Abraham and his seed
for ever.

Hij is zijn dienaar Israël uit
barmhartigheid te hulp geschoten:
zoals hij beloofd heeft aan onze vaderen,
Abraham en zijn zaad in eeuwigheid.

Glory Be to the Father, and to the Son,
and to the Holy Ghost;
As it was in the beginning, is now, and
ever shall be, world without end.
Amen.

Eer aan de vader, de Zoon,
en de Heilige Geest;
Zoals het was in het begin, nu is, en altijd
zal zijn, wereld zonder eind. Amen.
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Ton de Leeuw - Prière
Seigneur.
Je suis le plus petit grain de sable
du désert que féconde la pluie de tes
bienfaits.
Je ne mérite pas que tu discernes, un
jour, mes bonnes actions.
Je me suis trop souvent contenté de
m’en remettre à ton indulgence, à ta
miséricorde.

Gebed
Heer.
Ik ben het kleinste zandkorreltje van de
woestijn vruchtbaar gemaakt door de
regen van uw weldaden.
Ik verdien het niet dat u ooit mijn goede
daden onderkent.
Ik heb te vaak nagelaten te vertrouwen
op uw lankmoedigheid, op uw
barmhartigheid.

Trop souvent je n’ai pas révéré ta
puissance en contemplant une feuille
ou une forêt,
la mer, une aurore, un pétale de rose.
Trop souvent je n’ai pas écouté ce que
Tu disais dans les grondements du
tonnerre, dans les chants des fontaines,
dans les plaintes des pauvres. Seigneur.

Te vaak heb ik verzuimd om uw macht te
eren wanneer ik een blad bewonderde
of een bos, de zee,
een zonsopgang, een rozenblaadje.
Te vaak heb is niet geluisterd naar wat
U zei in het geraas van de donder,
in het gezang van de fonteinen,
in de klachten van de armen. Heer.

Le silence de la nuit était pour moi ton
silence lorsque je souffrai, je ne pensais
pas que d’autres souffraient plus que
moi.
Lorsque j’étais heureux, je me croyais
l’artisan de ma félicité.
Je me suis permis de te regarder, je me
suis permis de te parler. seigneur.

De stilte van de nacht was voor mij uw
zwijgen, toen ik leed dacht ik er niet aan
dat anderen meer leden dan ik.

J’ai osé discuter sur le bien, j’ai osé
discuter sur le mal, sur la vie, sur la
mort.
J’ai osé interpréter tes paroles.
J’ai osé lever la tête dans l’ouragan de
tes révélations.
Seigneur, qui fais germer les graines!
Seigneur, qui détruis les moissons!

Toen ik gelukkig was geloofde ik zelf de
schepper van mijn geluk te zijn.
Ik heb mij veroorloofd u te
aanschouwen, ik heb mij veroorloofd
met u te praten, Heer.
Ik heb gedurfd te redetwisten over het
goede, over het kwade, over het leven,
over de dood.
Ik heb gedurfd uw woorden te
interpreteren.
Ik heb gedurfd mijn hoofd op te heffen in
de orkaan van uw openbaringen.
Heer, die het graan doet ontkiemen!
Heer die de oogst vernietigt!
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Seigneur du soleil des batailles et de la
lune paisible.

Heer van de zon van de strijd en van de
vredige maan.

Seigneur de la colombe et du lion, du
brin d’herbe et du cèdre, de la mousse
et du marbre.
Seigneur des oasis et des déserts!
Seigneur qui as renversé les palais de
Babylone, seigneur, qui procures une
tente au nomade, seigneur, qui nous as
donné le jour et la nuit, l’eau et le pain,
l’espoir et le sommeil!

Heer van de duif en van de leeuw, van
het grassprietje en van de ceder, van het
mos en van het marmer.
Heer van de oase en van de woestijn.
Heer die de paleizen in Babylonië heeft
omvergeworpen, Heer die een tent
verschaft aan de nomade, Heer die ons
de dag en de nacht gegeven heeft, het
water en het brood, de hoop en de
slaap!
Heer van het leven, van de dood, van de
wederopstanding, ik werp mij neer voor
uw majesteit! Ik verneder mij voor uw
almacht.
Ik weet niets meer dan dat ik besta
wanneer ik uw naam heb uitgesproken.
[Vertaling Christine Ouweneel]

Seigneur de la vie, de la mort, de la
résurrection, je me prosterne devant ta
majesté!
Je m’anéantis devant ta puissance.
Je ne sais plus que j’existe, quand j’ai
prononcé ton nom.

Johannes Brahms - Einförmig ist der Liebe Gram
Eenvormig is liefdes Gramschap
Ein Lied eintöniger Weise,
Een lied met een eentonige melodie,
Und immer noch, wo ich's vernahm,
En toch, waar ik het ook hoorde,
Mitsummen musst' ich's leise.
moest ik zacht mee neuriën.
Edward Elgar - Death on the hills
Why o'er the dark'ning hill-slopes
Do dusky shadows creep?
Because the wind blows keenly there,
Or rainstorms lash and leap?
No wind blows chill upon them,
Nor are they lash'd by rain:
'Tis Death who rides across the hills
With all his shadowy train.

De Dood op de heuvels
Waarom sluipen donkere schaduwen
over de duistere hellingen?
Omdat daar de wind giert,
Of regenstormen snijden en geselen?
Het is niet de wind die koud op hen
blaast,
Noch worden zij door regen geteisterd:
Het is de Dood die door de heuvels
waart,
Met zijn schimmige volgers
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The old bring up the cortege,
In front the young folk ride,
And on Death's saddle in a row
The babes sit side by side.

De ouden leiden de stoet,
Voorop rijden de jonge mensen,
En op het zadel van de Dood
Zitten op een rij de kleintjes zij aan zij.

The young folk lift their voices,
The old folk plead with Death:
"O let us take the village-road,
Or by the brook draw breath.”

De jonge mensen verheffen hun
stemmen,
De ouden smeken de Dood:
“Laat ons de dorpsweg nemen,
Of bij de stroom op adem komen.”

"There let the old drink water,
There let the young folk play,
And let the little children
Run and pluck the blossoms gay."

“Laat daar de ouden water drinken,
Laat daar de jonge mensen spelen
En laat de kleine kinderen
Vrolijk rondrennen en bloesems
plukken.”

(Death speaks) "I must not pass the
village
Nor halt beside the rill,
For there the wives and mothers all
Their buckets take to fill.”

(De Dood spreekt) “Ik zal het dorp niet
passeren,
Noch zal ik halthouden bij het beekje
Want daar zullen de echtgenotes en
moeders zijn
Die hun emmers vullen.”

"The wife might see her husband,
The mother see her son;
So close they'd cling - their claspings
Could never be undone."

“De echtgenote zou haar man kunnen
zien,
De moeder haar zoon;
Zo nabij dat - hun omhelzingen
Nooit meer ongedaan kunnen worden
gemaakt.”

Claudio Monteverdi - Anima del cor mio
Anima del cor mio
Poi che da me misera me ti parti
S’ami confort’ alcun a’ miei martiri
Non isdegnar ch’almen ti segu’ anchio
Solo co’miei sospiri
E sol per rimembrarti

Ziel van mijn hart
Ziel van mijn hart
Aangezien jij mij, ongelukkige, verlaat:
Als je enig soelaas wilt bieden aan mijn
lijden,
Wees dan niet verontwaardigd dat ik je
volg,
Enkel met mijn zuchten
En alleen door je te herinneren
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ch’in tante pen’e in cosi fiero scempio
Vivrò d’amor di vera fede esempio.
Joseph Rheinberger - Nordwind
Ich wollt, ich wär der wilde Nord,
Der heut am Himmel stürmt,
Zum Bergsee braust’ ich jauchzend fort,
Dran schroff der Fels sich türmt

dat ik in zoveel verdriet en in zo’n woest
bloedbad
blijf leven als voorbeeld van liefde en
ware trouw.
Ik zou de wilde Noordenwind willen zijn,
Die nu door het zwerk raast,
Ik zou juichend over het bergmeer gieren
Waar de steile rots omhoogsteekt

Und rauschte um dein hohes Haus,
Fühlst du, wie ich dir nah?
Heraus, mein süßes Lieb, heraus,
Dein wilder Bub ist da!

En ik zou om jouw hoge huis loeien,
Voel je, hoe dicht ik bij je ben?
Kom naar buiten, liefje, naar buiten,
Je wilde jongen is er!

Du führst aus deinen Träumen tief
Und lauschtest durch die Nacht,
Mein Knab ist’s, der wie Sturmwind
rief,
Den ich so fern gedacht.

Je zou uit je diepe dromen ontwaken
En in de nacht luisteren
Mijn jongen is het, die riep als een storm,
En die ik ver weg dacht.

Dein Knabe kommt von Meeresbord,
Ihn litt’s nicht fern zu sein,
Er ward für dich zum wilden Nord,
Mach auf und lass ihn ein!
Er findet Ruh ja nur bei dir,
Bei deinem Blick und Wort
Machtloser Wunsch! Nun stürm ich
hier
Viel wilder noch als der wilde Nord!
Vic Nees - De profundis clamavi
De profundis clamavi ad te Domine.
Domine, exaudi orationem meam.

Jouw jongen komt van de zee,
Hij verdroeg het niet ver weg te zijn,
Voor jou was hij in het woeste Noorden,
Doe open en laat hem erin!
Hij vindt alleen rust bij jou
Bij jouw blik en woord.
Machteloze wens! Nu storm ik hier
Wilder dan de wilde Noordenwind!

Uit de diepte roep ik tot u, Heer,
Heer, hoor mijn stem.
Psalm 129/130:1,2

Herman Strategier - De Waterlelie (1985)
Ik heb de witte waterlelie lief,
daar die zo blank is
en zo stil haar kroon uitplooit in ’t licht.
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Rijzend uit donkerkoele vijvergrond
heeft zij het licht gevonden
en ontsloot toen blij het gouden hart.
Nu rust zij peinzend op het watervlak
en wenst niet meer.
Tekst: Frederik van Eeden
Cyrillus Kreek - Õnnis on inimene
Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu
järele.
Halleluuja!
Sest Issand tunneb õigete teed,
aga õelate lee läheb hukka.
Halleluuja!
Teenige Issandat kartusega
Ja olge rõõmsad värisemisega.
Halleluuja!
Väga õndsad onkõik, kes Tema juure
kipuvad.
Halleluuja!
Tõuse üles, Issand, päästa mind, mu
Jumal.
Halleluuja!
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule,
nüüd ja igavest. Amen.

Gelukkig de mens die niet meegaat met
wie kwaad doen.
Halleluia!
De Heer beschermt de weg van de
rechtvaardigen,
De weg van de wettelozen loopt dood.
Halleluia!
Onderwerp u, toon de Heer uw ontzag,
Breng hem bevend uw hulde.
Halleluia!
Gelukkig wie schuilen bij Hem.
Halleluia!
Sta op, Heer, en red mij, God.
Halleluia!
Eer aan God de Vader, de Zoon, de
heilige Geest,
Nu en altijd. Amen.

Randall Thompson - Alleluia
Alleluia. Amen.
Francis Poulenc - Ah! Mon beau laboureur
Ah! mon beau laboureur,
Beau laboureur de vigne ô lire ô lire,
Beau laboureur de vigne ô lire ô la. ô
lire ô la,
N'avez pas vu passer
Margueritte ma mie?
Je don'rais cent écus
qui dire où est ma mie.

Ach, mijn schone akkerman
Ach, mijn schone akkerman,
Schone akkerman, die wijn verbouwt,
(tiereliereliere)
Schone akkerman, die wijn verbouwt.
Hebt u Margueritte, mijn liefje,
niet langs zien komen?
Ik zou honderd goudstukken geven
om te weten waar ze is.
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Monsieur comptez-les là,
entrez dans notre vigne.
Dessous un prunier blanc
la belle est endormie.

Mijnheer, geef ze maar
en kom in onze wijngaard.
Onder een witte pruimenboom
is het meisje ingeslapen.

Je la poussay trois fois
sans qu'elle osat mot dire.
La quatrième fois
son petit coeur soupire.

Ik gaf haar driemaal een duw,
maar ze durfde niets te zeggen.
De vierde keer
slaakte ze een zucht.

Pour qui soupirez-vous
Margueritte ma mie?
Je soupire pour vous
et ne puis m'en dédire.
Les voisins nous ont vus
et ils iront tout dire.
Laissons les gens parler
et n'en faisons que rire.
Quand ils auront tout dit
n'auront plus rien à dire.

Om wie zucht je,
Margueritte, mijn liefje?
Ik zucht om u
en kan het niet ontkennen.
De buren hebben ons gezien
en zullen alles vertellen.
Laat de mensen praten,
we lachen er slechts om.
Als ze alles verteld hebben,
hebben ze niets meer te zeggen.
[Vertaling Rein de Vries]

Benjamin Britten - Ballad of Green Bloom
Ballade van de groene brem
There was an old man lived out in the
Er was eens een grijsaard, eenvoudig van
wood,
doen,
And his trade was a-cutting of broom,
Zijn stiel was het snijden van brem, jong
green broom,
en groen.
He had but one son without thought
Eén zoon had hij slechts, met lust noch
without good
fatsoen,
Who lay in his bed till ’twas noon,
Die bleef in zijn bed tot de noen, ja de
bright noon.
noen.
The old man awoke one morning and
spoke,
He swore he would fire the room, that
room,
If his John would not rise and open his
eyes,

De oud’ ontwaakt’ op een ochtend en
sprak:
“pas op” -daar hij in woede ontstak“Het brandt, als mijn Jan nu niet opstaat,
ontwaakt,
Op weg naar het bos gaat en
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And away to the wood to cut broom,
green broom.

brembezems maakt,
Bezems van brem, jong en groen”.

So Johnny arose and slipp’d on his
clothes
And away to the wood to cut broom,
green broom,
He sharpen’d his knives, and for once
he contrives
To cut a great bundle of broom, green
broom.

Dus Jan kwam er uit en kleedde zich
toen.
Ging naar het bos voor de brem, jong en
groen.
Hij wette zijn mes en ‘t lukte zowaar,
Hij sneed er een grote bos brem bij
elkaar,
Een grote bos brem, jong en groen.

When Johnny pass’d under a Lady’s
fine house,
Pass’d under a Lady’s fine room, fine
room,
She call’d to her maid”: Go fetch me”,
she said,
“Go fetch me the boy that sells broom,
green broom,
Go fetch me the boy!”

Hij kwam bij een deftig, statig gebouw,
Bewoond door een rijke, wat rijpere
vrouw.
Deze sprak tot haar meid, door liefd’
overmand:
“Breng me die jongen, die bezems
bespant,
Bezems van brem, jong en groen.

When Johnny came into the Lady’s fine
house,
And stood in the Lady’s fine room, fine
room,
“Young Johnny”, she said, “Will you
give up your trade
And marry a lady in bloom, full bloom?”

En Jan met de brem, jong was hij... en
groen,
Kwam in haar deftige kamer toen.
“Jan”, sprak ze snel, “zet je handwerk
opzij,
Laat varen de boel, kom trouw met mij,
Een dame in goeden doen”.

Johnny gave his consent, and to church
they both went,
And he wedded the Lady in bloom, full
bloom;
At market and fair, all folks do declare,
There’s none like the Boy that sold
broom, green broom.

Jan stemde toe, ging ter kerk’ aan haar
zij
En trouwde de bloeiende dame blij,
De dame in goeden doen.
Op de markt en de kermis zong iedereen
luid:
‘k Ken nergens ter wereld een slimmer
schavuit
Dan Jan van de brem, jong en groen!
(Vertaling website Vocalism)

12

Marc Bökkerink
Marc Bökkerink is sinds 2003 dirigent van het
Alexander Kamerkoor. Tijdens zijn studie
Technische Natuurkunde zong hij o.a. in het
Nederlands Studenten Kamerkoor. Na het
behalen van zijn ingenieurstitel studeerde hij
koordirectie aan het Conservatorium in Zwolle
en het Sweelinck Conservatorium in
Amsterdam, waar hij in 2000 afstudeerde.

Alexander Kamerkoor
Het Alexander Kamerkoor bestaat uit een vaste kern amateurzangers die
van een muzikale uitdaging houden! Op de repetities is veel aandacht voor
stemontwikkeling en koorklank. Wij treden regelmatig op met een breed en
veelzijdig repertoire, variërend van vroege tot hedendaagse muziek. Wij
vinden het leuk om werken uit verschillende tijdvakken en van diverse

muziekstijlen rond een bepaald thema bijeen te brengen.
Jesús Fabre
Jesús Fabre is een enthousiaste Spaanse
percussionist. Hij is op 27 juni 2018 afgestudeerd
bij Codarts aan de masteropleiding Percussie,
afdeling Klassieke Muziek.
Voor het concert Hemel en Aarde geeft hij een
optreden als body percussionist.
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Dit Jubileumconcert wordt gezongen door
Sopranen

Astrid Ardon, Doenja Kruse, Caroline Pijpker, Tiny Prins,
Josta Stoopman, Sandra Willemsen;

Alten

Marian Dozy, Lydia Ebbers, Jeanette van den Hill,
Karin van den Hooven, Marella Veeger, Marjon Vink;

Tenoren

Arie van den Bergh, Herbert IJsseldijk, Arnold Quanjer,
Ron Wesenbeek;

Bassen

Guus Koelman, Jop de Koning, Frans de Ruyter, Frank
Stoopman, Niels Stout, Peter de Weerd.

Toelichting en vertalingen:

Marc Bökkerink

PR, poster en programmaboekje:

Niels Stout

Het concert Tussen Hemel en aarde wordt mede
mogelijk gemaakt door Stichting Elise Mathilde Fonds

Claroscuro!
Na dit lustrumconcert starten we met het instuderen van weer een heel nieuw
programma. Vlak voor kerst zingen we een concert onder de Spaanse titel
Claroscuro, de term waarmee het gebruik van grote contrasten tussen licht en
donker wordt omschreven. Het contrast in ons Spaanse programma zit tussen
de prachtige Mis voor de Overledenen van Tomas Luis de Victoria en vrolijke
Spaanse kerstmuziek waarin het nieuwe leven wordt bezongen.
Vacatures
Wij hebben vacatures voor meerdere tenoren! Bent u of kent u een tenor met
een goede stem die in staat is zelfstandig te studeren? Komt dan eens
kennismaken tijdens een repetitie op donderdagavond. U kunt ook meedoen
als projectlid voor een periode van een half jaar. Contact: Peter de Weerd
010-2021949 of een email aan: alexanderkamerkoor@hotmail.com.
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