Programma:
Elgar – Speak, music opus 41 no. 2
Ralph Vaughan Williams – uit Five English Folk Songs
The dark eyed sailor
Just as the tide was flowing
The lover’s ghost
Gustav Holst – uit 8 Canons H.187
If you love songs
Lovely Venus
The fields of sorrow
David’s lament for Jonathan
Frederic Chopin – Nocturne in cis op.posth
Stephen Heller – Epilogue opus 45 no.25
Henk Badings – Missa brevis
Kyrie & Gloria
Credo
Sanctus & Benedictus
Agnus Dei
William Albright – Alleluia Super-Round

Pauze
Knut Nystedt – Immortal Bach
Johann Sebastian Bach – Inventio nr. 8
Grigory Frid – Scherzo
Edward Elgar – Choral Songs
The shower opus 72 no. 1
The fountain opus 72 no. 2
Serenade opus 73 no. 2
Gustav Holst – uit 6 Choral Folksongs opus 36b
I sowed the seeds of love
There was a tree
Matthew, Mark, Luke and John
I love my love
Swansea town
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Toelichting
Dat Groot-Brittanië een succesvolle zeevarende natie was blijkt wel uit de
matrozenliederen van Ralph Vaughan Williams (1872-1958) en Gustav
Holst (1874-1934). De typische matrozenliefde verloopt schematisch:
matroos gaat de zee op, weg van zijn geliefde, zij wacht op hem met
weinig hoop op zijn behouden terugkomst, ze vinden elkaar en vinden het
ware geluk. Holst kiest naast matrozenliederen ook nog andere
volksliederen om voor koor te arrangeren, onder andere een avondgebed
en een lied over een twijgje aan een tak aan een boom in een bos in een
vallei. Echte natuurbeleving is de specialiteit van Edward Elgar (18571934). Je hoort in The Shower de regen uit een wolk zacht op de aarde
spetteren. Je hoort in The Fountain de zon stralen en de fontein zacht
murmelen.
Van Holst zingen we naast volksliederen vier canons voor
vrouwenstemmen. De canons van Holst zijn minder opgewekt dan zijn
volksliederen. Ze gaan over het verlangen, de onbeantwoorde liefde en de
dood. Dat is ook in de muziek te horen. Bij Holst geen gewone canon
waarbij de verschillende stemmen na elkaar dezelfde melodie zingen. Hij
laat iedere stem de melodie op een andere toonhoogte en vooral in een
andere toonsoort zingen. Het heeft een vervreemdend effect. Henk
Badings (1907-1987) doet een paar decennia later, in 1946, in de beide
Hosanna’s in zijn Missa Brevis iets vergelijkbaars. De verschillende
stemmen zingen dezelfde melodie in canon steeds een toon hoger, maar
wel in dezelfde toonsoort. Knap maar minder spannend om te horen dan
Holst. De rest van de Missa brevis van Badings heeft niets wat op een
canon lijkt. Daar is het vooral de opeenvolging van de akkoorden die de
spanning geeft. De ritimisch volmaakte tekstplaating in het Gloria en het
Credo is opvallend. De Amerikaan William Albright (1944-1998) schrijft
nog weer een paar decennia na Badings in 1973 een Alleluia Super-Round.
Ook een soort canon maar van een bijzondere soort. Vierentwintig korte
melodische fragmenten zijn er te zingen. De volgorde ligt vast. Het tempo
al iets minder. Het aantal keren dat een fragment wordt gezongen
helemaal niet. Ieder koorlid mag dat zelf kiezen. En zo zingt iedere zanger
zijn eigen lied, als vogels in een bos. Ook een vorm van natuurbeleving.
Het kan nog anders. De Noor Knut Nystedt (1915-2014) kiest weer een
andere variant op de canon in Immortal Bach. Om zijn bewondering voor
Bach uit te drukken neemt hij een fragment van diens lied Komm süsser
Tod en maakt er een vierstemmig koraal van zoals Bach het geschreven
had kunnen hebben. Vervolgens laat hij het koor dat koraal in verschillend
tempi zingen. Iedere zin begint tegelijk, loopt gecontroleerd uit elkaar en
eindigt weer gelijk. Bach is in de prachtige klankvelden nog maar
nauwelijks te herkennen.
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De vijftienjarige Anne van den Homberg speelt pianowerken van Johann
Sebastian Bach (1685-1750), Frederic Chopin (1810-1849) en Stephen
Heller (1813-1888) en Grigory Frid (1915-2012).
De opening van het concert, Edward Elgars Speak, music, is een ode aan
de muziek: Strings, play for me, all that the poet, the priest cannot say for
me!. ‘Snaren, laat alles horen wat de dichter en de priester mij niet
kunnen vertellen! ‘.Wij doen het zingend, hopend dat onze stemmen, net
als in het lied, naar de hemel opstijgen.

Componisten
Henk Badings

Badings werd geboren op Java in het toenmalig NederlandsIndië.
In 1915 kwam hij als wees naar Nederland, waar hij onder
strenge voogdij geplaatst werd.
Hij is een excellente leerling die behalve muzikaliteit ook
talent voor beeldende kunst, poëzie en wiskunde
tentoonspreidt. Nog maar twaalf jaar oud schrijft Henk
Badings zijn eerste vioolsonate.
Badings oeuvre varieert van opera tot elektronische muziek
en van filmmuziek tot veertien symfonieën, werken voor
blaasorkest en voor kamerensemble. Ook al is hij een zoeker
naar vernieuwing, toch blijft Badings' stijl gekenmerkt door
een voorliefde voor klassieke vormgeving: melodie,
harmonie en ritmiek blijven in zijn werk steeds herkenbaar en richtinggevend.

Gustav Holst

Holst was van Engelse, Zweedse en Letse afkomst en werd
geboren als Gustavus Theodore von Holst. In 1919 liet hij
officieel het 'von' achterwege (waarop zijn familie
hoogstwaarschijnlijk toch geen rechten had). Gedurende
zijn professionele leven liet Holst zich 'Gustav' noemen.
Zijn meest bekende compositie is The Planets (1914-16),
een suite voor orkest geïnspireerd door
de astrologische visie op de invloed van de planeten. Holst
zelf beschouwde The Planets echter niet als zijn beste
werk en beklaagde zich er later vaak over dat zijn andere
werken erdoor overschaduwd werd.
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Speak, music
Speak, speak, music, and bring to me
Fancies too fleet for me,
Sweetness too sweet for me,
Wake, wake, voices, and sing to me,
Sing to me tenderly; bid me rest.

Spreek muziek, muziek spreek, en breng me
Fantasieën te vluchtig voor mij,
Zoetheid te zoet voor mij,
Stemmen, wordt wakker en zing voor mij,
Zing voor mij met tederheid en vraag rust voor
mij.

Rest, rest! ah, I am fain of it!
Die, Hope! small was my gain of it!
Song, take thy parable,
Whisper, that all is well,
Say that there tarrieth
Something, something more true than death,
Waiting to smile for me; bright and blest.

Rust! O, ik verlang er naar!
Hoop, sterf! je gaf mij te weinig!
Lied, vertel uw verhaal,
Fluister het,
Zeg dat er op mij
Iets wacht dat de dood overstijgt,
Met een zonnige en zegenrijke glimlach.

Thrill, thrill, string: echo and play for me
All, all that the poet, the priest cannot say for me;
Soar, voice, soar, heavenwards, and pray for me,
Wondering, wandering; bid me rest.

Tril, tril, snaren, speel voor mij
Alles dat de dichter en de priester mij niet
kunnen zeggen;
Stem, stijg op naar de hemelen, en bid voor mij,
Peinzend, mijmerend; vraag rust voor mij.

The dark eyed sailor
It was a comely young lady fair,
Was walking out for to take the air;
She met a sailor all on her way,
So I paid attention to what they did say.

Een mooie en aantrekkelijke
jongedame, Liep buiten om een luchtje te
scheppen;
Ze ontmoette een matroos al op haar pad,
Dus ik luisterde naar wat ze te zeggen hadden.

Said William, “Lady why walk alone?
The night is coming and the day near gone.”
She said, while tears from her eyes did fall,
“It’s a dark eyed sailor that’s proving my downfall.

William zei, “Dame waarom loop je alleen?
De nacht is in aantocht en de dag bijna voorbij.”
Ze zei, terwijl de tranen uit haar ogen welden,
“Het is een zeeman met donkere ogen die mij
noodlottig is geworden.

It’s two long years since he left the land;
He took a gold ring from off my hand;
We broke the token, here’s part with me,
And the other lies rolling at the bottom of the sea.”

Het is twee lange jaren geleden, dat hij van wal is
gegaan; Hij nam een gouden ring van mijn hand;
We braken het liefdesteken, de helft is hier bij
mij,
En de ander ligt te rollen op de bodem van de
zee.”

Then half the ring did young William show,
She was distracted midst joy and woe.
“O welcome, William, I’ve lands and gold

Toen liet de jonge William de helft van de ring
zien,
Ze werd verscheurd tussen vreugde en verdriet.
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For my dark eyed sailor, so manly, true and bold.”

“O welkom, William, ik heb landerijen en goud
Voor mijn zeeman met de donkere ogen, zo
mannelijk, trouw en dapper.”

Then in a village down by the sea,
They joined in wedlock and well agree.
So maids be true while your love’s away,
For a cloudy morning brings forth a shining day.

In een dorp aan de zee,
Trouwden ze vervolgens en waren heel gelukkig.
Dus meisjes wees trouw terwijl je geliefde van
huis is,
Want na een bewolkte morgen volgt een
stralende dag.

Just as the tide was flowing
One morning in the month of May,
Down by some rolling river,
A jolly sailor, I did stray
When I beheld my lover.
She carelessly along did stray,
A-picking of the daisies gay;
And sweetly sang her roundelay,
Just as the tide was flowing.

Op een ochtend in de meimaand,
Aan de oever van een stromende rivier,
Liep ik als goedgeluimde zeeman wat te
wandelen
Toen ik mijn geliefde zag.
Zij ging zorgeloos haar weg,
Terwijl ze frisse madeliefjes plukte;
En verleidelijk haar liedje zong,
Net toen het tij begon te stromen.

O! Her dress it was so white as milk,
And jewels did adorn her.
Her shoes were made of crimson silk
Just like some lady of honour.
Her cheeks were red, her eyes were brown,
Her hair in ringlets hanging down;
She’d a lovely brow without a frown
Just as the tide was flowing.

O! haar jurk was als melk zo wit,
En ze was met juwelen getooid.
Haar schoenen waren gemaakt van rode zijde
Precies als een voorname dame.
Haar wangen waren rood, haar ogen waren
bruin,
Haar haar hing in krulletjes omlaag.
Ze had een mooi voorhoofd zonder frons
Net toen het tij begon te stromen.

I made a bow and said ‘Fair maid,
How came you here so early?
My heart by you it is betrayed
For I do love you dearly.
I am a sailor come from sea
If you will accept of my company
To walk and view the fishes play’
Just as the tide was flowing.

Ik maakte een buiging en zei: 'Schone
jongedame,
Wat bracht jou hier in alle vroegte?
Ik kan mijn gevoel niet meer verbergen
Want ik houd zielsveel van je.
Ik ben een zeeman en kom van zee
Wil je mij gezelschap houden
Om een stukje te lopen en de vissen te zien
spelen'
Net toen het tij begon te stromen.

No more we said, but on our way
We ganged along together;
The small birds sang, and the lambs did play,
And pleasant was the weather.
When we were weary we did sit down,

We zeiden niets meer, maar op onze weg
Gingen we samen voort;
De vogeltjes zongen, en de lammetjes speelden,
En het weer was aangenaam.
Toen we moe waren gingen we zitten,
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Beneath a tree with branches round;
For my true love at last I’d found,
Just as the tide was flowing.

Onder een boom met ronde takken;
Want eindelijk had ik mijn ware lief gevonden,
Net toen het tij begon te stromen.

The lover’s ghost
Well met, well met my own true love;
Long time I have been absent from thee,
I am lately come from the salt sea,
And ’tis all for the sake, my love, of thee.

Gelukkig heb ik je gevonden mijn enige ware
liefde;
Lange tijd ben ik weggeweest van jou,
Onlangs ben ik van de zoute zee teruggekomen,
En 't is allemaal omwille, mijn lief, van jou.

I have three ships all on the salt sea,
And one of them has brought me to land,
I’ve four and twenty mariners on board,
You shall have music at your command.

Ik heb drie schepen al op de zoute zee,
En één van hen heeft me aan land gebracht,
Ik heb vierentwintig zeelieden aan boord,
Als je wilt zullen ze muziek voor je maken.

The ship wherein my love shall sail
Is glorious for to behold,
The sails shall be of shining silk,
The mast shall be of the fine beaten gold.

Het schip waarin mijn lief zal varen
Is prachtig om te zien,
De zeilen zijn van glanzende zijde,
De mast is van fijn bewerkt goud.

I might have had a King’s daughter,
And fain she would have married me,
But I forsook her crown of gold,
And ’tis all for the sake, my love, of thee.

Ik had een koningsdochter kunnen krijgen,
En ze zou graag met me getrouwd zijn,
Maar ik gaf haar gouden kroon op,
En het is allemaal omwille, mijn lief, van jou.

If you love songs
If you love songs, cuckoo, then come again,
Come again, come again, quick, pray you come.
Cuckoo, delay not, hasten thee home again,
Daphnis who loveth thee longs for his own.
Now spring is here again, wake from thy sleeping,
Alcuin the old man thinks long for thee.
Through the green meadows go the oxen grazing;
Only the cuckoo is not. Where is he?

Als je van liedjes houdt, Koekoek, kom dan
terug,
Kom terug, kom terug, snel, kom alsjeblieft.
Koekoek, treuzel niet, haast je weer naar huis,
Je vriend Daphnis verlangt er naar om bij je te
zijn.
Nu het weer lente is, ontwaak uit je slaap,
Alcuinus de oude man denkt steeds aan jou.
Door de groene weiden gaan de runderen
grazen;
Alleen de koekoek niet. Waar is hij?

Lovely Venus
Lovely Venus, what’s to do
If the loved loves not again?
Beauty passes, youth’s undone,

Beminnelijke Venus, wat valt er te doen
Als de geliefde niet meer lief heeft?
Schoonheid gaat voorbij, jeugd is tijdelijk,
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Violets wither, ’spite of dew,
Roses shrivel in the sun,
Lilies all their whiteness stain.
Lady, take these home to you,
And who loves thee, love again.

Viooltjes verwelken, daar helpt de dauw niet
tegen,
Rozen verschrompelen in de zon,
Lelies maken vlekken op hun witheid.
Dame, neem deze met u mee naar huis,
En wie van u houdt, houdt van hem.

The fields of sorrow
They wander in deep woods, in mournful light,
Amid long reeds and drowsy headed poppies,
And lakes where no wave laps, and voiceless
streams,
Upon whose banks in the dim light grow old
Flowers that were once bewailed names of kings.

Zij dwalen in het donkere woud, in een treurig
schijnsel,
Te midden van het lange riet en slaperige
klaprozen,
En meren waar geen golf beweegt, en geruisloze
stromen,
Op wiens oevers in het schemerlicht
Bloemen verwelken die eens de bejammerde
namen van koningen waren.

David’s lament for Jonathan
Low in thy grave with thee
Happy to lie,
Since there’s no greater thing left Love to do;
And to live after thee
Is but to die,
For with but half a soul what can Life do?

Beneden in uw graf samen met u
Lig ik graag,
Aangezien er niets belangrijkers over blijft om te
doen Geliefde; En om na u te leven
Is enkel om te sterven,
Want wat kan het Leven doen met maar een
halve ziel?

The shower
Cloud, If as thou dost melt and with thy train
Of drops may soft the earth, my eyes could weep
O’er my hard heart, that’s bound up and asleep.
Perhaps at last,
Some such showers past,
My God would give a sunshine after rain.

Wolk, als ik tranen kon gieten over mijn
versteende hart,
dat in zichzelf is gekeerd en in slaap is geraakt,
Zoals jij al smeltend in stromen van regen
de aarde uiteindelijk zachter maakt.
Dan wellicht zou,
nadat de bui is weggedreven
God mij weer zonlicht geven.

The fountain
The unthrift sun shot vital gold,
A thousand, thousand pieces;
And heav’n its azure did unfold
Chequered with snowy fleeces;

De gouden zon verschoot royaal
In duizend gouden stukken;
Het hemelsblauw ontvouwde zich,
Bestikt met witte plukken;

The air was all in spice,

De ganse tintelende lucht,
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And every bush a garland wore
Thus fed my eyes,
But all the earth lay hush.

En elke bloembekransde struik
Verzadigden mijn ogen.
Maar heel de aarde lag verstild.

Only a little fountain lent
Some use for ears.
And on the dumb shades language spent
The music of her tears.

Slechts een bronnetje was hoorbaar.
Door de weerklank van haar tranen
Over de zwijgende schaduwen.

Serenade
Dreams all too brief, dreams without grief
Once they are broken come not again.
Dreams all too brief, dreams without grief

Al te korte dromen, dromen zonder smart
Ze keren niet terug als ze eenmaal zijn
verbroken.
Al te korte dromen, dromen zonder smart

Since glad dreams haunt your slumbers deep.
Why should you scatter them in vain?

Omdat opgewekte dromen rondwaren in je
diepe slaap.
Waarom zou je ze dan tevergeefs verjagen?

But woe to him who vainly calls
Through sleepless nights for ease from pain!

Maar wee hem die in slapeloze nachten
Tevergeefs hen roept om de pijn te verzachten.

Dreams all too brief, dreams without grief
Once they are broken, come not again.

Al te korte dromen, dromen zonder smart
Ze keren niet terug als ze eenmaal zijn
verbroken.

I sowed the seeds of love
I sowed the seeds of love,
I sowed them in the spring;
I gathered them up in the morning so soon,
When small birds sweetly sing.

Ik zaaide de zaden van de liefde,
Ik zaaide ze in de lente;
Ik raapte ze op vroeg in de morgen,
Wanneer de vogeltjes zo mooi zingen.

My garden was planted well
With flowers everywhere,
But I had not the liberty to choose
The flower that I loved so dear.

Mijn tuin was goed beplant
Met bloemen overal,
Maar ik was niet vrij om te kiezen
Voor de bloem waar ik zoveel van hield.

The gardener standing by,
I asked him to choose for me;
He chose for me the Violet, the Lily, the Pink,
But these I refused all three.

De tuinman stond erbij,
Ik vroeg hem voor mij te kiezen;
Hij koos voor mij het Viooltje, de Lelie, de Anjer,
Maar ik weigerde alle drie.

The Violet I did not like
Because it fades so soon;
The Lily and Pink I did overthink
And vowed I would wait till June.

Het Viooltje wilde ik niet
Omdat het zo snel verwelkt;
Over de Lelie en De anjer dacht ik na
En beloofde dat ik zou wachten tot juni.
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In June is a red, red Rose;
And that is the flower for me;
I'll pluck it and think that no Lily or Pink
Can match with the bud on that tree.

In juni komt de rode, rode Roos;
En dat is de bloem voor mij;
Ik zal ze plukken en denk dat geen Lelie of Anjer
De knop aan die boom kan evenaren.

There was a tree
There was a tree all in the woods,
As fine a tree as ever you did see,
For the tree was in the woods,
And the woods lie in the valley below.

Er stond een boom al in het bos,
De mooiste boom die je ooit hebt gezien,
Want de boom stond in het bos,
En het bos ligt beneden in de vallei.

There was a limb all on the tree,
As fine a limb as ever you did see,
For the limb was on the tree,
And the tree was in the woods,
And the woods lie in the valley below.

Er zat een tak al aan de boom,
De mooiste tak die je ooit hebt gezien,
Want de tak zat aan de boom,
En de boom stond in het bos,
En het bos ligt beneden in de vallei.

There was a bough all on the tree,
As fine a bough as ever you did see,
For the bough was on the limb,
And the limb was on the tree,
And the tree was in the woods,
And the woods lie in the valley below.

Er zat een twijg al aan de boom,
De mooiste twijg die je ooit hebt gezien,
Want de twijg zat aan de tak,
En de tak zat aan de boom,
En de boom stond in het bos
En het bos ligt beneden in de vallei.

There was a bird all on the tree,
The finest bird that ever you did see,
For the bird was on the bough,
And the bough was on the limb,
And the limb was on the tree,
And the tree was in the woods,
And the woods lie in the valley below.

Er zat een vogel al in de boom,
De mooiste vogel die je ooit hebt gezien,
Want de vogel zat op de twijg,
En de twijg zat aan de tak,
En de tak zat aan de boom,
En de boom stond in het bos,
En het bos ligt beneden in de vallei.

Matthew, Mark, Luke and John
Matthew, Mark and Luke and John,
Bless the bed that I lie on.
Four angels to my bed,
Two to bottom, two to head,
Two to hear me when I pray,
Two to bear my soul away.

Mattheüs, Marcus en Lucas en Johannes,
Zegen het bed waar ik op lig,
Vier engelen aan mijn bed,
Twee aan het voeteind, twee aan het hoofd,
Twee om me aan te horen als ik bid,
Twee om mijn ziel weg te dragen.

God is the branch and I the flower,
Pray God send me a blessed hour.
I go to bed some sleep to take:
The Lord, He knows if I shall wake.

God is de tak en ik de bloesem,
Toe God geeft me een gezegend uur.
Ik ga naar bed om te slapen:
De Heer, Hij weet of ik zal ontwaken.
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Sleep I ever, sleep I never,
God receive my soul for ever.

Óf ik voor altijd zal slapen, óf ik nooit zal slapen
God ontfermt u voor eeuwig over mijn ziel

I love my love
Abroad as I was walking, one evening in the spring,
I heard a maid in Bedlam so sweetly for to sing;
Her chains she rattled with her hands, and thus
replied she:
“I love my love because I know my love loves me!

Toen ik buiten liep op een avond in het voorjaar,
Hoorde ik een meisje in het gesticht zo mooi
zingen;
Met haar handen rammelde ze aan haar
kettingen, En dit is wat ze zei:
“Ik houd van mijn lief omdat ik weet dat mijn lief
van mij houdt!

O cruel were his parents who sent my love to sea,
And cruel was the ship that bore my love from me;
I love his parents since they're his although they've
ruined me:
I love my love because I know my love loves me!

Hoe wreed waren zijn ouders die mijn lief naar
zee stuurden,
En wreed was het schip dat mijn lief van mij weg
voerde;
Ik houd van zijn ouders omdat ze van hem zijn,
hoewel ze mij gebroken hebben
Ik houd van mijn lief omdat ik weet dat mijn lief
van mij houdt!

With straw I'll weave a garland, I'll weave it very
fine;
With roses, lilies, daisies, I'll mix the eglantine;
And I'll present it to my love when he returns from
sea.
For I love my love, because I know my love loves
me.”

Van stro vlecht ik een krans, ik maak hem o zo
fijn;
Rozen, lelies, madeliefjes, voeg ik samen met de
egelantier;
En die geef ik aan mijn lief, als hij terug komt van
de zee.
Want ik houd van mijn lief omdat ik weet dat
mijn lief van mij houdt.”

Just as she sat there weeping, her love he came on
land.
Then hearing she was in Bedlam, He ran straight
out of hand.
He flew into her snow-white arms, And thus
replied he:
“I love my love, because I know my love loves me.”

Net toen zij daar zat te treuren, kwam haar lief
aan wal.
Toen hij hoorde dat ze in het gesticht was,
snelde hij direct naar haar toe.
Hij wierp zich in haar sneeuwwitte armen, En zo
antwoorde hij:
“Ik houd van mijn lief omdat ik weet dat mijn lief
van mij houdt.”

She said: “My love don't frighten me; Are you my
love or no?”
“O yes, my dearest Nancy, I am your love, also
I am returned to make amends for all your injury;
I love my love because I know my love loves me.”

Ze zei: “Mijn lief maak me niet ongerust; ben je
mijn lief of niet?”
“O ja, mijn liefste Nancy, ik ben ook jouw lief.
Ik ben teruggekomen om alles wat je moest
doorstaan goed te maken;
Ik houd van mijn lief omdat ik weet dat mijn lief
van mij houdt.”
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So now these two are married, and happy may
they be
Like turtle doves together, in love and unity.
All pretty maids with patience wait that have got
loves at sea;
I love my love because I know my love loves me.

Dus nu zijn deze twee getrouwd, en moge zij
gelukkig zijn
als tortelduifjes bij elkaar, in liefde en
saamhorigheid.
Alle knappe meiden die geliefden hebben op zee
wacht rustig af;
Ik houd van mijn lief omdat ik weet dat mijn lief
van mij houdt.

Swansea Town
Oh! Farewell to you, my Nancy, ten thousand times
adieu,
I'm bound to cross the ocean, girl, once more to
part with you;
Once more to part from you, fine girl, you're the
girl that I adore,
But still I live in hopes to see old Swansea Town
once more.

O! Vaarwel mijn Nancy, tienduizend keer adieu,
Ik moet de oceaan oversteken, meisje, en weer
afscheid van je nemen;
Weer afscheid van je te nemen, knap meisje, jij
bent het meisje waar ik van houd,
Maar toch hoop ik het oude Swansea Town nog
eens te zien.

Oh! It's now that I am out to sea, and you are far
behind,
Kind letters I will write to you of the secrets of my
mind;
The secrets of my mind, fine girl, you're the girl
that I adore,
But still I live in hopes to see old Swansea Town
once more.

O! Nu dat ik op zee ben, en jij ver achter bent
gebleven,
Warme brieven zal ik aan je schrijven over mijn
hartsgeheimen;
Mijn hartsgeheimen, knap meisje, jij bent het
meisje waar ik van houd,
Maar toch hoop ik het oude Swansea Town nog
eens te zien.

Oh now the storm it's rising, I can see it coming on,
The night so dark as anything, we cannot see the
moon;
Our good old ship she is tossed aft, our rigging is all
tore
But still I live in hopes to see old Swansea Town
once more.

O nu dat de storm op begint te steken, ik kan
hem aan zien komen,
De nacht zo donker als het zwartste zwart, we
kunnen de maan niet zien;
Ons trouwe schip wordt naar achter geworpen,
ons tuig is helemaal gescheurd
Maar toch hoop ik het oude Swansea Town nog
eens te zien.

Oh, it's now the storm is over and we are safe on
shore,
We'll drink strong drinks and brandies too to the
girls that we adore;
To the girls that we adore, fine girls, we'll make
this tavern roar,
And when our money is all gone, we'll go to sea for
more.

O, nu dat de storm voorbij is en we veilig aan
wal zijn,
Drinken we sterke drank en ook brandewijn op
de meisjes van wie we houden;
Op de meisjes van wie we houden, knappe
meisjes, we zullen deze kroeg laten horen,
En als ons geld helemaal op is, gaan we naar zee
voor meer.
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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.
Het 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.
Anne van den Homberg
Anne van den Homberg is 15 jaar en zit in 4
VWO. Ze volgt vanaf haar zevende jaar
pianolessen bij Mirjam IJsseldijk. Behalve piano
speelt ze ook gitaar en doet ze aan volleybal. Ze
speelt enkele werken uit het examenprogramma
waarmee ze recent haar D-graad behaalde.

Vacatures
Wij hebben een vacature voor een tenor en een bas. Bent u of kent u
een zanger met een goede stem die in staat is zelfstandig te studeren?
Komt u dan eens kennismaken tijdens een repetitie op
donderdagavond. We beginnen volgende week aan een prachtig nieuw
project, u bent welkom! U kunt ook meedoen als projectlid voor een
periode van een half jaar.
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Dit concertprogramma wordt gezongen door:
Sopranen:

Caroline Pijpker, Tiny Prins, Josta Stoopman,
Pauline Bruné, Sandra Willemsen, Astrid Malais

Alten:

Carina Bouma, Christine Ouweneel, Marjon Vink,
Gerry-Anke Veefkind, Marella Veeger, Carolien
Verzaal, Karin van den Hooven, Marian Dozy

Tenoren:

Jan-Willem Sanders, Devin de Vries,
Herbert IJsseldijk, Jan Locht

Bassen:

Niels Stout, Peter de Weerd, Jop de Koning,
Guus Koelman

Toelichtingen:

Marc Bökkerink

Vertalingen:

Peter de Weerd, Niels Stout

PR:

Pauline Bruné

Poster:

Pauline Bruné

Programmaboekje: Jop de Koning
Workshop
Op zondag 11 september geeft het Alexander Kamerkoor een
Palestrinaworkshop.
U kunt voor informatie terecht op onze website
www.alexanderkamerkoor.nl.
Contactpersoon: Peter de Weerd, tel: 06-44744326,
e-mail: alexanderkamerkoor@hotmail.com

Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de Erasmusstichting
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