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Programma 

Sibelius   Carminalia I Ecce novum gaudium 
Sibelius   Carminalia III In stadio laboris 
Kódaly   Veni Emmanuel 

Orgelimprovisa=e 

Bortniansky  Slava vo vishnih Boghu (Glory to God in the Highest) 
Avesson   Weihnachtsnacht 
Rachmaninov  V molithvakh (The ever-vigilant Mother of God) 

Orgelimprovisa=e 

Leontovych  Schedryk, schedryk 

Pauze 

Sibelius   Carminalia II Angelus emiOtur 
Sibelius   Joululaulu  
Tsjaikovsky  Heruvimskaja pesn no.1 (Cherubic Hymn no.1) 
Szadek   Officium Dies est lae==ae – Sanctus 
Pärt   Magnificat (opening koor en orgelimprovisa=e) 
Rachmaninov Bogoroditse Devo 
Tormis   Neli ees= hällilaulu (Four Estonian Lullabies) 

Orgelimprovisa=e 

Jermaks   Der Weg nach Bethlehem 
Stetsenko  Nova Radist Stala 



Toelich=ng  

Het Alexander Kamerkoor zingt op 11 december 2022 het programma Kerst uit het 
Oosten met kerstmuziek uit het Oosten van Europa. We zingen muziek van bekende 
componisten als Tsjaikovsky, Rachmaninov, Sibelius en Kódaly, maar ook van 
onbekendere componisten, Waar tot voor kort alle muziek in Cyrillisch schriI 
Russische muziek heeJe, lijkt nu een nader onderscheid nodig tussen – bijvoorbeeld 
– muziek uit Rusland en Oekraïne. Bortniansky, een van de bekendste 18e eeuwse 
componisten uit Oost-Europa, is geboren en getogen in Oekraïne en werkte het 
grootste deel van zijn leven in het Russische Sint-Petersburg. Leontovych is geboren in 
een plaats die eind 19e eeuw nog deel uitmaakte van het Russische rijk en werkte het 
grootste deel in Kiev toen Oekraïne na de revoluTe in 1917 zelfstandig was geworden. 
Van verschillende componisten uit de BalTsche staten zingen we muziek, waarvan 
Tormis waarschijnlijk de bekendste is. De oudste componist op het programma is 
Szadek, een Poolse componist uit de 16e eeuw waarvan we een polyfoon Sanctus uit 
het officie Dies est laeTTae zingen.  

In het kaleidoscopische programma zijn de verschillende muzikale sTjlen goed te 
horen. De sonoriteit van de koormuziek uit de orthodoxe kerk, de schijnbare eenvoud 
van de muziek uit de BalTsche staten, de uitgebeende polyfonie van Kódaly, 
terugverwijzend naar de vroege Franse meerstemmigheid. Een aantal stukken is 
oorspronkelijk geschreven in het LaTjn. De meeste stukken zijn echter gecomponeerd 
in de eigen taal van de componist. In het concert willen we dit zoveel mogelijk laten 
horen, ook al betekent dat een enorme uitdaging. We zingen een stuk van Sibelius in 
het Fins, Tormis in het Ests en Leontovych, Stetsenko, Bortniansky, Tsjaikovsky en 
Rachmaninov in het Oekraïens en het kerk-Slavisch.  

Ter afwisseling zal de Litouwse organist Liana Dolgopolova improvisaTes spelen bij 
een aantal stukken op ons programma.  



Het Alexander Kamerkoor  

Het Alexander Kamerkoor bestaat uit een vaste kern amateurzangers die van een muzikale 
uitdaging houden! Op de repeTTes is veel aandacht voor stemontwikkeling en koorklank. Wij 
treden regelmaTg op met een breed en veelzijdig repertoire, variërend van vroege tot 
hedendaagse muziek. Wij vinden het leuk om werken uit verschillende Tjdvakken en van diverse 
muzieksTjlen rond een bepaald thema bijeen te brengen 

Liana Dolgopolova 

Liana Dolgopolova is een professionele muzikant met 
twee bachelordiploma's in klassieke muziekuitvoering 
van de Litouwse academie voor muziek en theater en 
het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Ze is 
acTef betrokken bij mulTdisciplinaire kunstprojecten 
en muzikale samenwerkingen als organist en 
componist. Als kunstenaar zoekt Liana naar manieren 
om de werelden van het ongeziene te downloaden en 
in een vorm van composiTes en improvisaTes te 
brengen. Ze noemt het proces 'het downloaden van 
muzikale soundscapes onder een holisTsche 
benadering van intuïTef muziek maken’. 
www.dolgopolova.com 

Marc Bökkerink  

Marc Bökkerink is sinds 2003 dirigent van het Alexander Kamerkoor. In zijn jeugd speelde hij piano, 
orgel en blokfluit. Tijdens zijn studie Technische Natuurkunde ontdekte hij de stem en ontstond zijn 
interesse voor het koordirigentschap. Na het behalen van zijn ingenieursTtel studeerde hij 
koordirecTe in Zwolle en Amsterdam, waar hij na een opleiding bij Daniël Reuss, Jos Vermunt, Jos 
van Veldhoven en Paul van Nevel in 2000 afstudeerde. 

Met Dank aan….. 

Sasha Moshkovich voor haar ondersteuning van de uitspraak van de teksten uit Rusland en 
Ukraïne. 



Ecce novum gaudium, 
Ecce novum mirum, 
Virgo parit filium, 
Qvae non novit virum, 
Qvae non novit virum, 
Sed ut pyrus pyrum, 
Gleba fert papyrum 
Florens lilium. 
  Ecce qvod natura 
  Mutat sua jura, 
  Virgo parit pura, 
  Dei filium. 

Mundum Deus flebilem 
Cernens in ruina, 
Rosam delectabilem 
Produxit de spina, 
Produxit de spina, 
Natum de regina, 
Qui et medicina, 
Salus genTum. 
  Ecce qvod natura 
  Mutat sua jura, 
  Virgo parit pura, 
  Dei filium. 

Nequivit divinitas 
Plus humiliari, 
Nec nostra carnalitas 
Magis exaltari, 
Magis exaltari, 
Deo coaequari, 
Coelo collocari, 
Per conjugium. 
  Ecce qvod natura 
  Mutat sua jura, 

Ziet, een nieuwe vreugde! 
Ziet, een nieuw wonder! 
Een maagd, onbevlekt ontvangen 
baart een zoon. 
 
De perenboom draagt een peer, 
de akker de papyrus en de bloeiende 
lelie. 
 
Maar ziet: de natuur verandert haar 
weJen 
Een zuivere maagd baart de zoon van 
God. 

Sibelius – Carminalia I

In stadio laboris 
Currunt omnes socii; 
Sed bravium honoris, 
Non seqvuntur singuli. 
  Si non vis onerari, 
  Caveas honorari, 
  Honor vult onere gravari. 

In de strijd van het leven rent iedereen voort. 
Maar slechts weinigen verdienen de roem van de 
overwinning. 
Streef niet naar roem als u geen last kunt dragen 
die u terneer drukt. 

Sibelius – Carminalia III



Veni, veni Emmanuel, 
CapTvum solve Israel, 
Qui gemit in exilio, 
Privatus Dei Filio. 
Gaude, gaude! 
Emmanuel nascetur pro te, Israel. 
Veni o Jesse Virgula, 
Es hosTs tuos ungula, 
De specu tuos tartari, 
Educ st antro barathri, 
Gaude, gaude! 
Emmanuel nascetur pro te, Israel. 
Veni, veni o Oriens, 
Solare nos adveniens; 
NocTs depelle nebulas, 
Dirasque nocTs tenebras, 
Gaude, gaude! 
Emmanuel nascetur pro te, Israel. 
Veni clavis Davidica; 
Regna reclude caelica; 
Fac iter tutum superum, 
Et claude in ferum. 

Kodaly – Adven= Ének 

Wees blij, wees blij, o Israel. 
Hij is nabij, Immanuel. 

Daal als de dageraad op ons neer. 
Verblijd ons met uw zonneschijn. 
Verdrijf de wolken van de nacht. 
Jaag de schaduwen van de dood  op de 
vlucht. 
Wees blij, wees blij, o Israel. 
Hij is nabij, Immanuel. 

Sleutel van David, kom tot ons. 

Sicut dulcedo mellis 
Non evacuabitur 
Acerbitasque fellis 
Nunquam relaxibitur 
  Sic et in praelatura, 
  Nullus est sine cura, 
  Rerum hoc exigit Natura. 

Sed si in libertate 
Vivere volueris,  
Vivas in caritate, 
Sic tu non dolueris, 
  Nil habes, nil dolebis, 
  Perditum neque flebis, 
  Sed in hoc qvod habes, gaudebis. 

Zoals de zoetheid van de honing nooit verloren 
gaat 
Zoals de gal nooit minder biJer wordt. 
Zo bestaat er geen goede taak zonder verdriet. 
Zulks is de aard der dingen. 

 
Als je volledig vrij wilt zijn 
moet je leven in armoede. 
En volharden om niet te lijden, niet te beziJen, 
nooit spijt te hebben, 
geen verlies te betreuren. 
Maar te verheugen in wat je hebt. 



Слава, слава Богу в вышних, мир Земле и 
благодать! 
Призывайте, братья, ближних, будем Бога 
воспевать: 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аминь. 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аминь. 

Царь царей, причин причина, Кто имеет 
Свой престол, 
Кто с Отцом во всём едины, Человеком в 
мир пришёл. 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аминь. 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аминь. 

Всем нам грешникам прощенье мир 
Небесный Он принёс. 
Славим мы Твоё рожденье, Искупитель 
наш Христос! 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аминь. 
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Аминь. 

Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op 
aarde 
In mensen een welbehagen. 
En de engel zei tegen hen: Wees niet 
bevreesd. 
Want zie, ik verkondig u grote blijdschap 
die heel het volk ten deel zal vallen 
Heden is voor u geboren de Zaligmaker 
Hij is Christus, de Heer. 

Lukas 2: 10, 11 en 14 

Bortniansky – Glory to God in the Highest

Kerstnacht, heilige nacht 
Sterren staan aan de hemel in Bethlehem. 
Kerstkind, slaap in zalige rust 
Kerstkind, Joseph en Maria. 
Herders op de velden aanbidden het 
Christuskind.  
Engelenkoren jubelen luid 
Vrede op aarde. 
Slaap zacht, kerstkind dat ons zalig maakt. 

Avesson -  Weihnachtsnacht

Weihnachtsnacht, heilige Nacht.  
Sterne scheinen am Himmel in Bethlehem 
 Weihnachtskind schlaf i selber Ruhe 
 Weihnachtskind Josef und Maria. 
Hirten von den Feldern beten an das 
Christkind 
Engelschöre jubeln laut  
Friede sei auf Erden 
schlaf in Ruhe Weihnachtskind das und sehe 
dich macht 

De alTjd wakende moeder van God 
die steeds voor ons bidt en bemiddelt 
Is sterker dan het graf of de dood. 
Want de moeder van het leven is in ons leven 
gekomen 
dat verblijI in haar onbevlekte schoot. 

Rachmaninov – V molithvagh (The ever-vigilant Mother of God)

В молитвах неусыпающую Богородицу 
и в предстательствах мира непреложное 
упование. 
Гроб и умерщвление не удержаста. 
Якоже бо Живота Матерь, 
к животу престави. 
Во утробу Вселивыйся 
приснодевственную.



Op een mooie avond  
vloog een kleine zwaluw het huis in 
en begon te tjilpen om de meester aan te 
sporen: 
“Ga naar buiten en zie de schaapskooi. 
De ooien hebben gebaard en de lammetjes zijn 
geboren. 
Groot is uw kudde en ge zult veel geld krijgen 
door ze te verkopen. 
Zo niet het geld, dan al het kaf van het graan 
dat u zult oogsten. 
U heeI een mooie vrouw met donkere 
wenkbrouwen”. 

Leontovych – Schedryk

Shchedryk, shchedryk, shchedrivochka, 
PryleTla lasTvochka, 
Stala sobi shchebetaty, 
Hospodaria vyklykaty: 
Vyidy, vyidy, hospodariu, 
Podyvysia na kosharu, 
Tam ovechky pokotylys, 
A yahnychky narodylys. 
V tebe tovar ves khoroshyi, 
Budesh maty mirku hroshei, 
V tebe zhinka chornobrova, 
Khoch ne hroshi, to polova. 
V tebe zhinka chornobrova.

Ons is een engel gezonden. 
Een zoet heil is tot ons gekomen. 
God heeI door het zaaien van zijn zaad 
De hemelpoort voor ons geopend. 
 
De natuur heeI aanvaard 
dat een zoon is verwekt zonder verlies van 
maagdelijkheid. 
Daardoor is de hemelpoort voor ons 
geopend. 
 
Kuddes grazen in de nacht. 
Het hemels licht is uitgestrooid. 
Lofzang klinkt in den hoge. 

Sibelius – Carminalia II

Angelus emi¢tur, 
Ave dulce promitur, 
Semen Dei seritur, 
Igitur Porta coeli panditur. 
  
Vim Natura paTtur, 
Filius concipitur, 
Virgo non corrumpitur, 
Igitur Porta coeli panditur. 
  

Grex in nocte pascitur, 
Coeli lumen funditur, 
Laus in alTs canitur, 

Ik ben niet op zoek naar macht of glorie. 
Ik heb geen goud nodig. / Ik smeek de hemel 
om licht en vrede op aarde. 
Dat Kerstmis mij geluk brengt en de geest naar 
de Schepper verheI. 
Geen macht, geen goud maar vrede op aarde 

Geef mij een vredig huis en een kerstboom 
voor de kinderen. 
Het licht van Gods woord, 
Als mijn ziel helder is 
Breng in huis, ook al is het klein, het liefste 
kers¤eest ooit. 
Het licht van Gods woord en een nobele geest. 

Sibelius – Joululaulu

En etsi valtaa, loistoa, en kaipaa kultaakaan; 
ma pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle 
maan 
Se joulu suo, mi onnen tuo ja mielet nostaa 
Luojan luo 
Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle 
maan 

Suo mulle maja rauhaisa ja lasten joulupuu 
Jumalan sanan valoa, joss’ sieluin kirkastuu 
Tuo koThin, jos pieneenkin, nyt joulujuhla 
suloisin 
Jumalan sanan valoa, ja mieltä jaloa. 



Wij die hier het beeld zijn van de Cherubim 
en de levengevende Drie-eenheid de hymne 
toezingen 
van het “Driemaal Heilig”. 
Laat ons nu onze aardse zorgen opzij zeJen 
zodat we kunnen opgaan naar de Koning voor 
allen. 
Die onzichtbaar van omhoog geboren werd 
volgens de opdracht van de engelen. 
Halleluia. 

Tsjaikovsky – Cherubic hymn nr. 1

Иже херувимы тайно образующе, 
и Животворящей Троицѣ трисвятую пѣснь 
припѣвающе, 
Всякое нынѣ житейское отложимъ 
попеченіе. 
Яко да Царя всѣхъ подъимемъ, 
ангельскими невидимо дориносима 
чинми. 
Аллилуіа. 

Heilig, heilig, heilig de Heer, 
de God der hemelse machten. 
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Szadek – Officium Dies est lae==ae – Sanctus

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dominus Deus Sabaoth. 
Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna in excelsis.

Verheugt u, maagdelijke moeder Gods 
Maria, vol van genade. 
De Heer is met u. 
Gezegend zijt gij onder de vrouwen 
Gezegend is de vrucht van uw schoot. 
Want U heeI de redder van onze zielen 
gebaard. 

Rachmaninov – Bogoroditse Devo

Bogoródªitse Dªévo, ráduysĩ︠a︡ , 
Blagodátnaya Marí̃ye, Ghospód s Tobóyu. 

Zorg dat de armen zoals de rijken 
een prachTge kerst krijgen. 
De duisternis van de wereld brengt het licht 
van de hemel. 
Ik omhels je, ik wacht op je 
Heer van hemel en aarde. 

Luo köyhän niinkuin rikkahan saa joulu ihana 
Pimeytehen maailman tuo taivaan valoa 
Sua halajan, Sua odotan, Sa Herra maan ja 
taivahan 
Nyt köyhän niinkuin rikkaan luo suloinen 
joulus tuo.

Pärt - Magnificat

Magnificat anima mea Dominum Groot maakt mijn ziel de Heer,

https://en.wikipedia.org/wiki/Sabaoth
https://en.wikipedia.org/wiki/Hosanna


 

STl in de nacht straalt het licht van de sterren. 
De reis naar Bethlehem is nog lang, de ochtend 
is nog verre. 
Steeds lichtvoeTger laat u uw verdriet achter u 
Omdat engelen u feilloos de weg hebben 
gewezen. 
Vouw uw handen en sta sTl. 
Ziet: naast de weg ontspringt aan uw voeten 
Een twijg uit de bevroren grond. 
Ontvlucht de koude en ga de weg die uw hart u 
wijst. 
Uw reis eindigt waar de kribbe der liefde staat. 

Jermaks – Der Weg nach Bethlehem

Leise, leise in der Nacht 
fällt das Licht der Sterne. Weit ist’s noch bis 
Bethlehem, der Morgen ist noch ferne. 

Immer leichter kann dein Fuß Kummer 
überschreiten. 
So, als folgten Engel dir, 
die dich sicher leiten. 

Meid die Kälte, geh’ den Weg, den dein Herz 
dir weiset, 
wo der Liebe Wiege steht endet deine Reise. 

1 
Hushaby, lullaby 
Ik zing voor mijn kind. 
Als een eend voor haar eendje. 
Als een heidehoen voor haar lieveling. 
Als een kraanvogel voor haar liefste. 

2. 
Slaap zacht, slaap zacht, kleine bes. 
Dommel in, dommel in, lie³e! 
Het is slapensTjd voor de kleine bes. 
Tijd voor mijn lie³e om in te dommelen. 

3. 
Hushaby, lullaby 
Laat het wiegje dansen. 
Laat de slaap komen. 
Het hondje kwam erbij, 
Een stok in zijn poot, een zak op zijn rug 
Met grote laarzen aan. 

4. 
Lullaby, lullaby 

Tormis – Four Estonian Lullabies

Anoniem - Nova Radist Stala

Nova radist stala, 
Yaka ne buvala, 
Nad vertepom zvizda yasna 
U ves svit zasiiala. 

Een nieuwe, ongekende vreugde is tot ons 
gekomen. 
Boven de voederbak staat een heldere ster 
die de hele wereld verlicht.

1  Ik zing voor mijn kind 
Ik zing voor mijn kind, 
Zoals een eend voor haar eendjes, 
Een heidekip voor haar lieveling, 
Een kraanvogel voor haar liefste. 

2 Het is Tjd voor de bes om te gaan slapen 
Slaap, slaap zacht mijn kleine bes, 
Dommel in, Dommel weg, mijn lie³e! 
Het is Tjd om te slapen kleine bes, 
Tijd voor mijn lie³e om in te dommelen. 
Wanneer zal de haan thuis komen? 
Wanneer zal de kip aan het werk gaan? 
Wanneer zal de kleine bes slapen gaan? 
Wanneer zal mijn lie³e in dommelen? 

3 Laat de kribbe maar wiegen 
Laat de slaap maar komen, 
Het hondje kwam om ons te ontmoeten, 
Een stokje in zijn pootje, 
Met een zakje op zijn rug, 
En grote laarzen aan. 



 

Daar is Christus uit de Maagd geboren 
als een arm man in doeken gewikkeld. 

De herders met hun kudde 
knielden neer voor dit kind. 
verheerlijken hem als God en Koning. 

Wij vragen aan U, o hemelse Koning 
ons jaren van geluk te geven 
voor ons huis en boerenland. 

Wij vragen u, o Koning 
Wij vragen u op dit moment. 
Geef ons vrijheid, geluk en een goede 
bestemming 
aan ons moederland Oekraïne. 

Pastushky z yahniatkom 
Pered tym dyTatkom 
Na kolintsia prypadaiut, 
Tsaria-Boha vykhvaliaiut. 
 
Oi Ty, Tsariu, Tsariu, 
Nebesnyi Vladariu, 
Darui lita shchaslyvii 
Seho domu hospodariu. 
 
Seho domu hospodariu 
I sii hospodyni, 
Darui lita shchaslyvii 
Nashii slavnii Ukraini. 

Ons volgende project in 2023 

Ein Deutsches Requiem 
Johannes Brahms 

Wij staan open voor mannelijke projectleden 



Dit concert wordt gezongen door  

Sopranen 
 

Astrid Ardon, Caroline Pijpker, Tiny Prins, Josta Stoopman,  
Sandra Willemsen 

Alten 
 

Marian Dozy, Lydia Ebbers, JeanneLe van den Hil,  
Lianne Vreugdenhil 

Tenoren 
 

Ron Wesenbeek, Paul Schotanus,  

Bassen 
  

Guus Koelman, Frank Stoopman, Peter de Weerd,  
John Verhaar 

Nieuwe zangers 

We staan open voor nieuwe zangers: vooral in de mannelijke secTe zijn leden meer dan welkom. 
HeeU u een goede stem en bent u in staat zelfstandig te studeren? Kom dan eens kennismaken Tjdens een 

repeTTe op donderdagavond  (Michelangelostraat 375 Ommoord). U kunt ook meedoen als projectlid:  
naargelang de noodzaak minimaal 8 repeTTes. 

Contact 

Peter de Weerd 
06-44744326  

alexanderkamerkoor@hotmail.com 

 

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door het Elise Mathilde fonds. 
elisemathilde.nl

mailto:alexanderkamerkoor@hotmail.com

