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Programma

Jesu, meine Freude 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 

IIème Leçon de Ténèbres voor sopraan en continuo 
François Couperin (1668-1733) 

Fünf Gesänge, op.104: 
Johannes Brahms (1833-1897)  
1. Nachtwache I  
2. Nachtwache II  
3. Letztes Glück  
4. Verlorene Jugend  
5. Im Herbst

Pauze

3 Laulu eeposest Kalevipoeg (3 Liederen uit het epos “De zoon van Kalev”): 
Veljo Tormis (1930)  
1. Oh, mu hella eidekene 
2. Murueide tütred 
3. Laine veereb

Lamento d’Arianna 
Claudio Monteverdi (1567-1643) 

Hör mein bitten 
Felix Mendelssohn (1809 -1847) 

Dank!
Kamerkoor Vocoza dankt Kristel Juhanson voor haar coaching bij de Estse uitspraak, alsmede 
Veljo Tormis en Wiecher Mandemaker voor algemene coaching. Deze concerten worden mede 
mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het VSB Fonds, het Prins Bernhard Cultuur-
fonds, McDonnell Productions BV en de donateurs van Vocoza.
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U wordt vriendelijk verzocht  
uw mobiele telefooN uit te schakelen

Zomer & Herfst
De Herfst zet de natuur voor de tweede keer 
in bloei. In een explosie van kleuren sterven 
de bladeren af. In stilte wordt de kiem gelegd 
voor een nieuwe lente. Die intrigerende 
combinatie van schoonheid, weemoed en de 
belofte van een nieuw begin is de rode draad 
in dit jubileumprogramma van het 30-jarige 
Vocoza. Dit terugblikken en vooruitkijken, 
doen we samen met Johannette Zomer – ooit 
Vocoziaan, nu internationaal gevierd sopraan. 
We dompelen u onder in een weldadige mix 
van barok, romantiek en moderne Estse vocale 
muziek. 

Het concert wordt geopend met Jesu, meine 
Freude, het langste en meest beroemde van 
de zes motetten van Johann Sebastian Bach. 
Het vijfstemmige stuk werd voor het eerst 
uitgevoerd op 18 juli 1723, bij de uitvaart-
dienst van een zekere Johanna-Maria Kresin, 
de vrouw van het hoofd van de posterijen van 
Leipzig. Bachs motetten zijn speciaal geschre-
ven voor begrafenisdiensten.

De tekst is een samenvoeging van delen 
uit de brief van Paulus aan de Romeinen (een 
strenge zedenpreek) met religieuze poëzie van 
een Duitse dichter uit de 17e eeuw, Johann 
Franck. Veel van zijn gedichten zijn tijdens 
Francks leven van melodieën voorzien door 
relatief onbekende componisten. Bach maakte 
ontelbare malen gebruik van deze koraalmelo-
dieën in zijn vocale muziek. 

In het motet wisselen de koraalstanza’s 
de Bijbelteksten af. Centraal staat de kern 
van het derde Bijbelcitaat Ihr aber seid nicht 
fleischlich, sondern geistlich, waaromheen 
de andere delen op symmetrische wijze zijn 
geplaatst.

Hierna overdenkt Johannette Zomer samen 
met continuo ensemble de zonden van de dag 
met IIème Leçon de Ténèbres van Couperin 
(1714). 

Leçons de Ténèbres zijn een toonzetting 
van de Klaagliederen van Jeremia uit het 

Oude Testament, die verhalen over de vernie-
tiging van Jeruzalem door Nebukadnezar in 
587 v. Chr. In de katholieke traditie symboli-
seren zij de eenzaamheid van Jezus, verraden 
door Judas en verlaten door zijn apostelen. 

De Tenebrae-dienst in de RK-kerk (Latijn 
voor “schaduwen” of “duisternis”), gevierd 
vlak voor of tijdens de laatste drie dagen van 
de Goede Week (Witte Donderdag, Goede 
Vrijdag en Stille Zaterdag), wordt gekenmerkt 
door het geleidelijk doven van kaarsen en 
eindigt in duisternis – een verwijzing naar de 
dood van Jezus.

De Leçons de Ténèbres zijn unieke uitingen 
van Franse muziek uit de Barok. Ze werden 
zowel in de kerk gezongen als aan het hof 
van Zonnekoning Lodewijk XIV. Elk vers 
begint met een prachtig melisme op een letter 
van het Hebreeuwse alfabet. Elke les eindigt 
met de zin Jerusalem, Jerusalem, convertere 
ad Dominum Deum tuum (Jeruzalem, Jeruza-
lem, keert terug tot uw God de Heer).

Het eerste deel van dit programma wordt 
afgesloten door het koor met de romantische 
Fünf Gesänge van Johannes Brahms, die de 
schemer van de herfst bezingen. Brahms 
componeerde deze prachtige liederen voor 
koor tijdens zijn zomervakanties in Zwitserland 
(1886-88). In tegenstelling tot wat deze ple-
zierige omstandigheden doen vermoeden, is 
de toon van de Fünf Gesänge ernstig, melan-
cholisch. 

Hoewel ze de reeks openen, zijn de beide 
nachtwakes later ontstaan dan de andere 
Gesänge. Als voorbodes van het eeuwige 
leven ademen ze een sfeer van berusting. 
De zes stemmen werken meer nog dan in de 
overige Gesänge als echo’s. In Nachtwache I 
gebeurt dit in een voortdurende wisselwerking 
tussen de vrouwen- en de mannenstemmen, 
tot de laatste adem ze tenslotte bij elkaar 
brengt. Nachtwache II opent met twee elkaar 
tegemoet klinkende hoorns. Ze kondigen de 
naderende rust en vrede aan, die uiteindelijk 
neerdaalt – in de muziek te horen in een lange 
dalende lijn naar het slot toe. Zowel Letztes 
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Jezus, o mijn vreugde,
Voor mijn hart een weide,
Wil mijn sieraad zijn.
Ach hoe lang, hoe lang reeds,
Is mij hart toch bang steeds
En wil bij U zijn.
Lam van God, mijn bruidegom,
Buiten U is mij op aarde,
Niets van groter waarde.

Er bestaat thans geen verdoemenis meer
voor hen,
Die Jezus Christus toebehoren.
Die niet naar het vlees leven
Maar naar de geest.

Onder Uwe hoede
Heeft des vijands woeden
Geen gevaar voor mij.
Laat de duivel rond gaan,
Vijanden voor schut staan, Jezus staat mij bij!
Of het dondert ook en flitst
Ook al schudden hel en zonde,
Jezus heelt mijn wonde.

Want de wet van de geest,
Een wet van leven in Christus Jezus,
Heeft me bevrijd van de wet
Van zonde en dood

Ondanks de oude draak,
Ondanks des dodes wraak,
Ondanks de angst daarvoor,
Woed maar, wereld, spring maar,
Ik sta hier en zing klaar;
Niets hier dat mij stoort.
Gods kracht houdt mij in haar macht;
Aard’ en afgrond moet verstommen,
Of ze nog zo brommen.

Jesu, meine freude – motet (1723)
Johann Sebastian Bach (1685-1750). BWV227

1. Koraal
Jesu, meine Freude
Meines Herzens Weide,
Jesu, meine Zier;
Ach, wie lang, ach, lange
Ist dem Herzen bange,
Und verlangt nach dir!
Gottes Lamm, mein Bräutigam,
Außer dir soll mir auf Erden
Nichts sonst Liebers werden.

2. Romeinen 8.1
Es ist nun nichts verdammliches
an denen,
Die in Christo Jesu sind,
Die nicht nach dem Fleische wandeln,
Sondern nach dem Geist.

3. Koraal
Unter deinem Schirmen
Bin ich vor den Stürmen
Aller Feinde frei.
Laß den Satan wittern,
Laß den Feind erbittern, mir steht Jesus bei!
Ob es itzt gleich kracht und blitzt,
Ob gleich Sünd und Hölle schrecken
Jesus will mich decken.

4. Romeinen 8.2
Denn das Gesetz des Geistes,
Der da lebendig machet in Christo Jesu,
hat mich frei gemacht von dem Gesetz
Der Sünde und des Todes.

5. Vers 3
Trotz dem alten Drachen,
Trotz des Todes Rachen,
Trotz der Furcht dazu!
Tobe, Welt, und springe,
Ich steh hier und singe
In gar sichrer Ruh.
Gottes Macht hält mich in Acht,
Erd und Abgrund muß verstummen,
Ob sie noch so brummen.

Glück als Im Herbst verhalen over de herfst 
van het leven, waarin met de vallende bla-
deren ook het geluk wegzinkt, door Brahms 
verklankt in dalende lijnen in vrijwel alle stem-
men. Terwijl een melancholieke mineurtoon 
bepalend  is voor beide Gesänge, is er zo nu 
en dan een opleving in majeur, waar letterlijk 
de zon even doorbreekt – in Im Herbst terwijl 
hij al ondergaat… Het vijfstemmige Verlorene 
Jugend vormt een lyrische overgang tussen 
beide. Een levendige natuurschildering in de 
alten, direct geëchood door de andere stem-
men, gaat de vraag vooraf waar alle jeugdige 
energie is gebleven. De tenoren antwoorden 
tenslotte, gevolgd door de overige stemmen: 
verdwenen als een steen die in het water 
werd geslingerd. 

Als eerste werk na de pauze zingt Vocoza 
3 Laulu eeposest Kalevipoeg van de voor-
aanstaande componist Veljo Tormis. Hierin 
herleeft de Estse volksmuziek en geschiedenis, 
doordrenkt van verlies en strijd. 

Kalevipoeg is een episch gedicht van de 
Estse dichter F.R. Kreutzwald uit de jaren 1850 
en wordt beschouwd als het nationale epos 
van Estland. Het gedicht beschrijft de legen-
darische avonturen van de reus Kalevipoeg 
(zoon van Kalev).

Veljo Tormis is Estlands meest geliefde com-
ponist, populair bij een breed publiek op een 
manier die in Nederland voor een klassieke 
componist onbekend is. In november 2000, 
toen Tormis 70 werd, zongen 55 koren in Tal-
linn tijdens een speciaal voor hem georgani-
seerd concert. Ondanks deze haast mythische 
status is de componist gewoon zichzelf geble-
ven, zoals Vocoza heeft gemerkt tijdens het 
onlangs gehouden Tormis Festival in Amster-
dam, waar de inmiddels 80-jarige componist 
eregast was en waar wij de 3 Liederen uit de 
Kalevipoeg voor hem zongen. We kunnen 
niet nalaten om te vermelden dat hij ons niet 
alleen, enigszins tot onze consternatie, com-
plimenteerde met onze Estse uitspraak, maar 
ook uitdrukkelijk uitnodigde om naar Estland 
te komen!

Het eerste lied Oh, mu hella eidekene (O, 
mijn zachte tedere moeder) schreef Tormis 
tijdens zijn studie aan het conservatorium in 
Moskou (1954). Zijn moeder was tijdens zijn 
afwezigheid overleden, dus dit lied kwam 
recht uit het hart, zoals Tormis aan Vocoza 
vertelde. In Murueide tütred (Dochters van de 
weidevrouwe, 1960) gebruikt de componist 
voor het eerst het idioom van de volksmuziek. 
In Laine veereb (De golf rolt, 1960) wordt op 
een simpel patroon in de baslijn een impo-
sante architectuur van opspattend schuim 
opgetrokken.

Tot besluit zingt Johannette Zomer samen met 
Vocoza de Lamento d’Arianna van Montever-
di en Hör mein Bitten van Felix Mendelssohn.

Monteverdi ’s beroemde Lamento (klaag-
lied) van Arianna stamt uit de verloren gegane 
opera Arianna (1608). Ariadne hielp de held 
Theseus ontsnappen uit het labyrint van haar 
vader, koning Minos van Kreta. Nadat The-
seus de Minotaurus had gedood wist hij te 
ontkomen met behulp van een kluwen wol, 
de draad van Ariadne. Hij brak echter zijn 
belofte om met Ariadne te trouwen en liet 
haar achter op het desolate Naxos, waar zij 
haar klacht zingt.

Monteverdi was een van de eerste opera-
componisten en dit Lamento kan worden 
beschouwd als de eerste beroemde aria uit de 
muziekgeschiedenis. Johannette en Vocoza 
zingen een speciaal voor deze gelegenheid 
door Sanne Nieuwenhuijsen samengestelde 
versie voor koor en solostem.

Hör mein Bitten (1844) van Felix Mendels-
sohn voor sopraan, koor en orgel gold in de 
Victoriaanse tijd als een van zijn bekendste 
stukken. De afwisseling van solo- en koorzang 
roept het traditionele Engelse verse anthem 
in herinnering. Het stuk bestaat, zoals veel 
koorcomposities van Mendelssohn, ook in een 
Engelse versie (Hear my prayer) die sinds de 
première in Londen in 1845 nooit meer uit het 
Engelse koorrepertoire verdwenen is.

marten Jan Geertsema & bram bos

Zomer & Herfst - teksten en vertalingen
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Welnu, gij zijt niet in het vlees,
Maar gij zijt in de geest,
Omdat de geest van God in u woont.
Wie toch de geest van Christus niet heeft,
Die behoort hem niet toe.

Naar geen schat meer jagen!
U bent mijn behagen.
Jezus is mijn lust!
Eer, ga uit mijn oren,
‘k wil daarvan niets horen,
Laat mij maar met rust!
Lijden, nood, kruis, smaad en dood,
Kan mij, moet ik nog zo lijden,
Niet van Jezus scheiden.

Maar zo Christus in u is,
Dan is het lichaam wel dood
door de zonde,
Doch de geest blijft in leven
door de gerechtigheid.

Goede nacht, gij wezen,
Door de aard’ geprezen,
Mij behaag je niet.
Goede nacht gij zonden,
‘k Ben van u ontbonden,
Geen meer die men ziet!
Goede nacht, jij trots en pracht.
Jou zij, heel mijn zondenleven.
Goede nacht gegeven.

En zo de geest van hem
Die Jezus uit de doden heeft opgewekt,
in u woont,
Dan zal hij
die Christus Jezus uit de doden
heeft opgewekt,
ook uw sterfelijke lichamen ten leven wekken
door zijn geest die in u woont

6. Romeinen 8.9
Ihr aber seid nicht fleischlich,
Sondern geistlich,
So anders Gottes Geist in euch wohnet.
Wer aber Christi Geist nicht hat,
Der ist nicht sein.

7. Koraal
Weg mit allen Schätzen,
Du bist mein Ergötzen,
Jesu, meine Lust!
Weg, ihr eitlen Ehren
Ich mag euch nicht hören
Bleibt mir unbewußt!
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod
Soll mich, ob ich viel muß leiden,
Nicht von Jesu scheiden.

8. Romeinen 8.10
So aber Christus in euch ist,
So ist der Leib zwar tot
um der Sünde willen,
Der Geist aber ist das Leben
um der Gerechtigheid willen.

9. Koraal
Gute Nacht o Wesen,
Das die Welt erlesen,
Mir gefällst du nicht!
Gute Nacht, ihr Sünden,
Bleibet weit dahinten,
Kommt nicht mehr ans Licht!
Gute Nacht, du Stolz und Pracht,
Dir sei ganz, du Lasterleben,
Gute Nacht gegeben!

10. Romeinen 8.11
So nun der Geist des,
Der Jesum von den Toten auferwecket hat,
In euch wohnet,
So wird auch derselbige,
Der Christum von den Toten
auferwecket hat,
Eure sterbliche Leiber lebendig machen
Um des Willen daß sein Geist in euch wohnet.

Wijkt, gij jammerschimmen,
Want mijn Heer komt binnen,
Jezus, vreugdeheer.
Hun, die van God houden,
Is der schimmen rouwen
Suikerzoet begeer.
Leed ik hier reeds spot en hoon,
Toch was steeds, zolang mij heugde,
Jezus, U mijn vreugde.

En van de dochters van Sion
is alle schoonheid verdwenen:
haar vorsten zijn geworden als herten
die geen weidegrond vinden,
zij gingen, beroofd van kracht
voor de vervolger uit.

Jeruzalem blijft gedenken, in de dagen van haar 
ellende en omzwervingen, al de kostbaarheden 
die ze bezat in de dagen van weleer.
Toen haar volk in de hand van de vijand viel,
en ze geen helper had,
zagen haar vijanden haar,
en lachten om haar ondergang.

Jeruzalem heeft zwaar gezondigd,
daarom wordt ze gemeden als een onreine;
Allen die haar eens eerden, verachten haar nu:
omdat zij haar naaktheid zien;
En zelf ook jammert ze en wendt haar gelaat af.

Haar onreinheid kleeft aan de zoom van haar 
kleed, zij heeft niet gedacht aan het einde, 
ontstellend diep is zij gezonken,
niemand is er, die haar troost.
Zie, o Heer, mijn ellende aan,
want het is de vijand naar het hoofd gestegen!

Jeruzalem, Jeruzalem
Keer terug tot uw God de Heer.

11. Koraal
Weicht, ihr Trauergeister,
Denn mein Freudenmeister,
Jesus, tritt herein.
Denen, die Gott lieben,
Muß auch ihr Betrüben
Lauter Zucker sein.
Duld ich schon hier Spott und Hohn,
Dennoch bleibst du auch im Leide,
Jesu, meine Freude.

leçons de ténèbres pour le mercredi saint: Deuxième leçon à une voix (1714)
François Couperin (1668-1733) 

VAU
Et egressus est a filia Sion, 
omnis decor ejus: 
facti sunt principes ejus velut 
arietes non invenientes pascua
et abierunt absque fortitudine 
ante faciem subsequentis.

ZAIN
Recordata est Jerusalem dierum afflictionis suae, 
et praevaricationis omnium desiderabilium suo-
rumquae habuerat a diebus antiquiscum.
Caderat populus ejus in manu hostiliet 
non esset auxiliator.
Viderunt eam hosteset 
deriserunt sabbata ejus. 

HETH
Peccatum peccavit Jerusalem 
propterea instabilis facta est. 
Omnes qui glorificabant eam spreverunt illam: 
quoniam viderunt ignominiam ejus. 
Ipsa autem gemens conversa est retrorsum. 

TETH
Sordes ejus in pedibus ejus, 
nec recordata est finis sui: 
deposita est vehementer 
non habens consolatorem: 
vide, Domine afflictionem meam, 
quoniam erectus est inimicus.

Jerusalem, Jerusalem,
Convertere ad Dominum Deum tuum. 

Tekst: Klaagliederen 1, vers 6-9
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V. im Herbst
Ernst ist der Herbst, und wenn die Blätter fallen,
sinkt auch das Herz zu trübem Weh herab.
Still ist die Flur, und nach dem Süden wallen
die Sänger stumm, wie nach dem Grab.
Bleich ist der Tag, und blasse Nebel schleiern
die Sonne wie die Herzen ein.
Früh kommt die Nacht: denn alle Kräfte feiern,
und tief verschlossen ruht das Sein.
Sanft wird der Mensch. Er sieht die Sonne sinken,
er ahnt des Lebens wie des Jahres Schluß.
Feucht wird das Aug, doch in der Träne Blinken
entströmt des Herzens seligster Erguß.

Tekst: Klaus Grot

Kolm laulu eeposest ‘Kalevipoeg’ (1954 /1960) 
Veljo Tormis (1930 - )

1. oh, mu hella eidekene
Oh, mu hella eidekene, 
kes mind armul kasvatasidkäte 
peal mind kiigutasid, 
suu juures suigutasid: 
Pidid üksi suremaie, nägemata närtsimaie! 
Kes sul surus silmad kinni, 
kes sul vaotas kulmud kokku? 
Sinilill sul sulges silmad, 
kastehein sul kattis kulmud. 
Oh, mu hella eidekene! 
Sinilillel salaokkad, kasteheinal kõrred karedad. 

Oh, mu hella eidekene! 
Kuidas sa mind kasvatasid, 
kasvatasid, kallistasid, 
üles tõstsid, hüpatasid, 
maha panid, mängitasid, 
suu juures suisutasid, 
kahel käel kiigutasid! 
Mõtlesid toeks tulevat, 
arvasid abiks astuvat, 
lootsid elu lõpetusel 
laugelangutajat saavat, 
silmakatjat siginema. 
Oh, mu hella eidekene! 
Sinilillel salaokkad. 
Kasteheinal kõrred karedad. 

Ernstig is de herfst en als de bladeren vallen, 
daalt ook het hart in droeve smart.
Stil is de weide, en zwijgend trekken de zangvo-
gels zuidwaarts, als naar het graf.
Bleek is de dag en vale nevels versluieren zowel 
de zon als het hart.
Vroeg komt de nacht: want alle krachten luieren, 
en in zichzelf gekeerd rust het bestaan.
Zachtmoedig wordt de mens. Hij ziet de zon snel 
tanen, hij vermoed het levenseinde zoals het jaar 
eindigt. 
De ogen worden nat, maar in de glans der tranen 
ontstroomt een gelukzalige ontboezeming van 
het hart.

Drie liederen uit het epos  
“De zoon van Kalev”

1. oh mijn lieve, zachtaardige moeder
Oh mijn lieve, zachtaardige moeder,
u die mij liefdevol opvoedde,
die mij omhelsde en in uw armen wiegde,
mij zachtjes fluisterend in slaap suste:
geheel alleen kwam u aan uw einde, 
kwijnde u weg zonder getuigen! 
Wie sloot toen zo teder uw ogen, 
welke hand streek over uw voorhoofd? 
Paarse bloesem sloot uw oogleden, 
en gebogen gras groeide boven uw wenkbrau-
wen. 

Oh mijn lieve, zachtaardige moeder! 
Geheime doornen teisteren die bloesems, 
en het gebogen gras draagt ruwe en wrede ste-
kels. Met grote wijsheid voedde u mij op, 
knuffelde u mij, 
hield mij in een innige omhelzing, 
liet me paardje rijden op uw knie, 
zette me weer neer 
en speelde met me, 
suste me zachtjes fluisterend in slaap, 
omhelsde me terwijl u me in uw armen wiegde! 
U hoopte dat ik u zou troosten. 
U dacht dat ik uw pijn kon verzachten, 
en dat er hier, aan het eind van uw leven, 
iemand zou zijn om uw ogen te sluiten, 
iemand die uw ogen voor eeuwig dicht zou doen.

Zachte tonen van het hart,
gewekt door de adem der liefde,
wordt fluisterend hoorbaar,
opdat een oor zich voor jullie opene,
een liefhebbend hart zich opene,
en wanneer geen enkel hart zich voor jullie opent,
moge een avondbries jullie dan
als een zucht naar mijn hart terugleiden.

Rusten zij? roept de hoorn
van de wachter ginds uit het westen,
en uit het oosten roept de hoorn
terug: zij rusten!
Hoor je, twijfelend, angstig hart,
de fluisterende stemmen der engelen?
Doof de lamp gerust,
laat vrede je omhullen

Levenloos dwarrelt blad na blad
stil en treurig van de bomen;
onverzadigbaar van hoop, 
leeft het hart in voorjaarsdromen.
Nu nog rust een zonnestraal
op de late haagroos,
als bij een laatste geluk,
zoet en hopeloos

Bruisten alle bergen, suisde rondom het bos
mijn jonge dagen, waar zijn ze zo gauw?
Jeugd, dierbare jeugd, jij ontvluchtte mij;
o jij lieftallige jeugd, geheel onachtzaam was ik.
Ik verloor jou helaas, zoals iemand een steen 
van zich afwerpt in de golven.
Keert de steen zich nog om, diep in ’t water,
ik weet dat de jeugd niet hetzelfde doet.

fünf Gesänge, op.104 (1886-1888)
Johannes Brahms (1833-1897)

i. Nachtwache i
Leise Töne der Brust,
geweckt von Odem der Liebe,
hauchet zitternd hinaus,
ob sich euch öffn’ ein Ohr,
öffn’ ein liebendes Herz,
und wenn sich keines euch öffnet,
trag ein Nachtwind euch
seufzend in meines zurück.

Tekst: Friedrich Rückert

ii. Nachtwache ii
Ruhn sie? rufet das Horn
des Wächters drüben aus Westen,
und aus Osten das Horn
rufet entgegen: Sie ruhn!
Hörst du, zagendes Herz,
die Flüsterden Stimmen der Engel?
Lösche die Lampe getrost,
hülle in Frieden dich ein.

Tekst: Friedrich Rückert

iii. letztes Glück
Leblos gleitet Blatt um Blatt,
still und traurig von den Bäumen;
seines Hoffens nimmersatt,
lebt das Herz in Frühlingsträumen.
Noch verweilt ein Sonnenblick
bei den späten Hagerosen,
wie bei einem letzten Glück
einem süßen, hoffnungslosen.

Tekst: Max Kalbeck

iV. Verlorene Jugend
Brausten alle Berge, sauste rings der Wald
meine jungen Tage, wo sind sie so bald?
Jugend, teure Jugend, flohest mir dahin;
o du holde Jugend, achtlos war mein Sinn!
Ich verlor dich leider, wie wenn einen Stein
jemand von sich schleudert in die Flut hinein.
Wendet sich der Stein auch um in tiefer Flut,
weiß ich, daß die Jugend doch kein Gleiches tut.

Tekst: Josef Wenzig naar een Boheems volkslied

pauze
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2. murueide tütred
Õekesed, hellakesed, 
käharpeaga kaunikesed, 
linalakad linnukesed! 
Lähme lustil kiikumaie, 
murudele mängimaie, 
kasteheina kõrre peale, 
angervaksa varre peale! 
Lähme unda õmblemaie, 
nägusida näitamaie: 
koome kujud koidu eella, 
lõksutame lustikirjad 
Kalevipoja päheje! 
Laskem mehel magadessa 
õnneaega õitseneda, 
kuulda kulla käo kukku, 
hõbedase linnu hälta. 
Kas see kägu kukub kurba, 
linnukene laulab leina? 
Kurbus jäägu kuusikusse, 
leinamised lepikusse! 
Laulis lindu lepikussa. 
Kukkus kägu kuusikussa. 
Õekesed, hellakesed! 
Käigem kiiresti koduje! 
Otsas meie õnneaasta, 
lõpetatud lustipidu. 

3. laine veereb
Laine veereb laine jälgel 
vetevooge veeretusel 
kiigel kalda kalju vastu. 
Laine veereb laine jälgel 
vetevooge veeretusel 
kiigel kalda kalju vastu, 
lõhkeb vahtus kalda vastu, 
tuisatelles vete tolmu. 
Kuu vaatab kõrgeelta, 
tähesilmad vaatvad taevast, 
päike paistab rõõmu palgel. 

(Friedrich Reinhold Kreutzwald (1803-1882)

2. Dochters van de weidevrouwe
Oh mijn zusters, liefhebbende zusters, 
trotse schoonheden met krullende lokken, 
vogeltjes met krulletjes van vlas! 
Laat ons zorgeloos naar de weide gaan, 
en vrolijk dansen, zwieren, 
op kromme weidegrassprieten, 
of omhoog, de steel van een moerasplant op! 
Laat ons dromen gaan borduren 
en vorm geven aan vluchtige visioenen: 
vóór het ochtendgloren zullen we vormen weven, 
aantrekkelijke, lieftallige patronen, 
om Kalevipoegs voorhoofd mee te bekransen! 
Laten we de tijd nemen voor vreugde en blijd-
schap, 
en bloemen vergaren voor de slapende man, 
terwijl hij het zachte gezang van de koekoek 
en het heldere gekwinkeleer van de zilveren vogel 
hoort! 
Zingt de koekoek een treurig lied, 
kwinkeleert de vogel een klaagzang? 
Laat de droefheid in de sparren blijven, 
en de rouw in een elzenbosje! 
Luister! Een vogel zong in de elzen, 
de koekoek zong hoog in de sparren. 
Laten we onmiddellijk naar huis gaan! 
Het jaar van onze vreugde is nu ten einde, 
al onze blijdschap is voorbij.

3. De golf rolt
De ene golf komt aanrollen
na de andere, 
deint, zwelt aan; 
woelige baren klotsen tegen de stenen kustlijn. 
Spatten in schuim uiteen 
tegen het bruggehoofd, 
groots wervelend, 
een fijne nevel verspreidend. 
Vanuit de hoogte kijkt de maan toe, 
ogen als sterren blikken vanuit de hemel. 
Het zonlicht straalt, glimlacht, straalt.

lamento d’Arianna (1608)
Claudio Monteverdi (1567 - 1643)

Lasciatemi morire, lasciatemi morire
e chi volete voi che mi conforte in così dura sorte
in così gran’ martire
Lasciatemi morire, lasciatemi morire.

O Teseo, O Teseo mio, Si che mio ti vo’dir, che 
mio pur sei, benchè t’involi, ahi crudo, agli occhi 
miei. Volgiti Teseo mio, volgiti Teseo. 

O Dio volgiti indietro a rimirar colei 
che lasciato haper te la Patria e il regno, 
e in queste arene ancora 
cibo di fere dispietate e crude, 
lascierà l’ossa ignude.

O Teseo, o Teseo mio, se tu sapessi, o Dio, se tu 
sapessi, ohimè! come s’affanna la povera Arianna; 
Forse, forse pentito, rivolgeresti ancor la prora al 
lito. Ma con l’aure serene Tu te ne vai felici et io 
qui piango. 

A te prepara Atene liete pompe superbe, ed io 
rimango cibo di fera insolitarie arene.
Tu l’une’e l’altro tuo vecchio parente 
stringerai lieto Ed io piu 
non vedrovvi, o madre o padre mio.

Dove, dove è la fede che tanto mi giuravi? Cosi 
ne l’alta sede tu mi ripon de gl’avi? Son queste le 
corone onde m’adorni il crine?
Questi li scettri sono? Queste le gemme e gl’ori?
Lasciarmi in abandono a fera che mi stracci e mi 
divori.

Ah Teseo, ah Teseo mio
Lascierai tu morire invan piangendo, invan gri-
dando aita la misera Arianna ch’a te fidossi e ti 
die’gloria e vita?

Ahi, che non pur rispondi 
Ahi, che più d’aspe è sordo a miei lamenti.
O nembi,  o turbi, o venti,  sommergetelo voi den-
tro a quell’onde. Correte, orche e balene e 
delle membra immonde empiete  le voragini pro-
fonde. 
Che parlo, ahi che vaneggio? 
Misera, ohimè che chieggo ?

Klaagzang van Ariadne

Laat mij sterven, laat mij sterven.
Wie zou me kunnen troosten in zo’n bitter lot,
in zo’n grote kommer.
Laat mij sterven, laat mij sterven.

O Theseus, o mijn Theseus, ik wil je zeggen dat je 
mij toebehoort, hoewel je, wreedaard, uit mijn oog 
verdwijnt. Keer terug, mijn Theseus, keer terug.

O god, keer terug om haar te aanschouwen, die 
voor jou haar vaderland en koninkrijk heeft verla-
ten, en op dit strand, 
als prooi van meedogenloos wrede dieren,
slechts haar ontvleesde botten zal achterlaten.

O Theseus. o mijn Theseus, als je wist, o als je wist 
hoe vreselijk de arme Ariadne lijdt, dan zou je mis-
schien berouw krijgen en alsnog koers zetten naar 
het strand; maar blij vaar je weg in de heldere lucht 
terwijl ik hier in tranen baad.

Jou bereidt Athene een feestelijk onthaal, en ik 
blijf ten prooi aan wilde dieren op deze verlaten 
stranden. Jij wordt hartelijk omhelsd door je beide 
bejaarde ouders, maar ik zal 
noch mijn vader noch mijn moeder weerzien.

Waar is de trouw die je me zo plechtig hebt 
gezworen? Haal je me zo binnen in de kring van 
je voorouders? Zijn dit de kronen waarmee je mijn 
hoofd tooit? Zijn dit de scepters, de juwelen, en 
het goud? Moet je me zo overleveren aan de wilde 
dieren, die me verscheuren? 

O Theseus, o mijn Theseus, 
Laat je haar sterven, tevergeefs wenend  en om 
hulp roepend,  de ongelukkige Ariadne, die je ver-
trouwen, roem en leven schonk?

Ach, hij antwoordt toch niet.
Ach, hij is dover dan een slang voor mijn geween.
O wolken, o stormen, o winden, maak dat hij in 
deze golven ten onder gaat.
Snelt toe zeemonsters en walvissen, en laat de 
diepe afgrond dit onteerde lichaam verzwelgen.
Wat zeg ik, o hemel, waar heb ik het over?
Ik onzalige, wat vraag ik? 
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Sanne Nieuwenhuijsen
Vanaf september 2008 is Sanne Nieuwenhuij-
sen de dirigent van Kamerkoor Vocoza.

Sanne Nieuwenhuijsen (1979) heeft 
ondanks haar jonge leeftijd al een indrukwek-
kende staat van dienst. Ze begon haar muzi-
kale opleiding op de Kathedrale Koorschool 
Utrecht, en het Kathedrale Koor Utrecht. Aan 
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag 
volgde ze vervolgens de opleiding hoofdvak 
koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Ver-
munt. Vanaf 2000 volgde ze ook het hoofd-
vak Solozang bij Sasja Hunnego en Gerda van 
Zelm.

Sinds 1998 heeft Nieuwenhuijsen als 
dirigent voor een reeks van gezelschappen 
gestaan, waaronder het Kathedrale Koor 
Utrecht (1999-2004), Capella Catharina 
Utrecht (1999-2004), Voces Lauri (2000-
2003), Kamerkoor Venus (2004-2004) en 

Erasmus Kamerkoor (2003-2010). Momenteel 
is ze assistent dirigent bij het Toonkunstkoor 
Amsterdam (vanaf 2004).

Sanne Nieuwenhuijsen is verder werkzaam 
als zangpedagoog, is uitvoerend zangeres 
(o.m. in het mede door haarzelf opgerichte 
Wolf Consort) en moeder van drie kinderen.

O Theseus, o mijn Theseus, 
ik ben mezelf niet, dat ik je zo beschimp;
mijn ellende sprak, mijn verdriet sprak, mijn tong 
sprak, maar niet mijn hart.

Verhoor mijn gebed

Luister, God, naar mijn gebed,
verberg u niet als ik om hulp smeek,
sla acht op mij en geef mij antwoord.

Klagend loop ik rond, 
radeloos door het schreeuwen van de vijand
en het tieren van de goddelozen, 
want zij storten onheil over mij uit 
en bestoken mij met hun woede.

Mijn hart krimpt in mijn binnenste, 
doodsangst heeft mij bevangen,
vrees en beven grijpen mij aan, 
ik huiver over heel mijn lichaam.
Had ik maar vleugels als een duif,
ik zou opvliegen en neerstrijken, 
ver, ver weg zou ik vluchten, 
overnachten in de woestijn.

vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling. Haarlem, 
2004

O Teseo, o Teseo mio, 
non son quell’io che i feri detti sciolse; 
parlò l’affanno mio, parlò il dolore, parlò la lingua 
si, ma non già il core. 

Hör mein bitten (1844)
Felix Mendelssohn (1809 - 1847) 

Hör mein Bitten, Herr, neige dich zu mir,
auf deines Kindes Stimme habe acht! Ich bin 
allein;
wer wird mein Tröster und Helfer sein?
Ich irre den Pfad in dunkler Nacht!
Die Feinde sie drohen und heben ihr Haupt:
“Wo ist nun der Retter, an den wir geglaubt?”
Sie lästern sie täglich, sie stellen uns nach
und halten die Frommen in Knechtschaft und 
Schmach.
Mich fasst des Todes Furcht bei ihrem Dräu’n.
Sie sind unzählige - Gott, hör mein Fleh’n!
Herr, kämpfe du für mich. Gott hör mein Fleh’n.
O, könnt’ ich fliegen wie Tauben dahin,
weit hinweg von den Feinden zu flieh’n,
in die Welt eilt’ ich fort,
fände Ruh an schattigem Ort.
O könnt’ ich fliegen wie Tauben dahin,
Weit hinweg vor dem Feinde zu fliehen!
In die Wüste eilt ich dann fort,
Fände Ruhe am schättigen Ort.

(naar psalm 55, vers 2-8)

 

Word donateur
Kijkt u met enige jaloezie naar de mensen op de 
voorste rij, die een gereserveerde plek hebben 
bij de concerten van Kamerkoor Vocoza?  
Goede kans dat u dan nog geen donateur 
van Vocoza bent. Terwijl het zo eenvoudig is: 
stort 30 euro of meer op giro 505 72 19 t.n.v. 
Vocoza in Amsterdam, en wees ook verzekerd 
van een goede plek, naast de korting die u op 
de toegangskaarten krijgt.
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fred Jacobs
Fred Jacobs studeerde luit en theorbe bij 
Anthony Bailes aan het Sweelinck Conserva-
torium in Amsterdam.

Hij is lid en medeoprichter van The Locke 
Consort, dat naam maakte op het gebied van 
17e eeuwse Engelse kamermuziek.Daarnaast 
is hij continuo-speler bij The Gabrieli Consort 
and Players, The Parley of Instruments, het 
Barokorkest van de Nederlandse Bachver-

eniging en het Monteverdi-ensemble van de 
Bayerische Staatsoper waar hij meewerkte aan 
alle Monteverdi en Cavalli producties sinds 
1997.Fred Jacobs treedt op als begeleider van 
Johannette Zomer, Anne Azéma, Mieneke 
van der Velden, Michael Chance en Maarten 
Koningsberger. Met Johannette Zomer maak-
te hij een serie cd’s gewijd aan de 17e eeuwse 
liedkunst uit Italië, Frankrijk en Engeland 
(Channel Classics). Solomuziek van de Franse 
componist Robert de Visée verscheen in 2008 
bij het Engelse label Metronome.Fred Jacobs 
is te gast op de belangrijkste festivals voor 
oude muziek in Europa en de Verenigde Sta-
ten. Hij speelt in operaproducties in London, 
Parijs, München, Amsterdam en Florence.
Hij werkte met dirigenten als Gustav Leon-
hardt, Frans Brüggen, Andrew Parrot, Marc 
Minkowski, Ivor Bolton en Richard Egarr. 
Met Emma Kirkby, Carolyn Watkinson en 
Anne Azéma verzorgt hij workshops rond het 
Engelse luitlied en het Franse ‘Air de Cour’. 
Sinds 1995 is Fred Jacobs als docent luit en 
theorbe verbonden aan het Conservatorium 
van Amsterdam.

Johannette Zomer
De Nederlandse sopraan Johannette Zomer 
werkte eerst enige jaren als microbiologisch 
analiste alvorens zij haar zangopleiding begon 
bij Charles van Tassel aan het Sweelinck Con-
servatorium te Amsterdam. In 1997 behaalde 
zij haar diploma Uitvoerend Musicus. En 
sindsdien ontving ze coaching van Diane For-
lano (London), Claudia Visca (Wuppertal) en 
Marlena Malas (New York).

Het repertoire van Johannette reikt van de 
Middeleeuwen tot en met de 20e eeuw, met 
als gevolg een zeer gevarieerde en omvang-
rijke concertpraktijk. Zij werkte daarom niet 
alleen met belangrijke barokspecialisten zoals 
Philippe Herreweghe, Ton Koopman, Frans 
Brüggen en René Jacobs, maar ook met 
dirigenten als Kent Nagano, Ivan Fischer, 
Daniel Harding, Valery Gergiev en Reinbert 
de Leeuw. 

 Johannette Zomer maakte haar operade-
buut bij de Nationale Reisopera in oktober 
1996, toen ze de page Tebaldo vertolkte in 
Guiseppe Verdi’s Don Carlo. Sindsdien stond 
zij meerdere malen op de operabühne in rol-
len als  Belinda, Pamina,  Euridice, Dalinda en 
Ilia maar ook als Mélisande en Amanda (in 
Ligeti’s ‘Le Grand Macabre’). Vorig seizoen 
maakte  zij haar debuut bij de Nederlandse 
Opera in Cavalli’s Ercole Amante.  

Ook verleent zij medewerking aan CD-
opnames. Een paar van haar laatste projecten 
zijn de cd met Bach cantates (begeleid door 
het Engelse ensemble Florilegium) waarvoor 
zij in juni 2008 een Edison ontving, de cd 
‘With Endless Teares’, waarop zij samen met 
theorbist Fred Jacobs de ontwikkeling van het 
17e eeuwse Engelse lied laat horen en de cd 
‘Love and Madness’, waarop zij samen met 
hoboist Bart Schneemann Händel-aria’s ten 
gehore brengt.

Robert franenberg 

Robert Franenberg geboren in Los Angeles, Californië 
studeerde aan de California State University, Northridge 
waar hij het diploma Bachelor of Music cum laude 
ontving. In 1982 is hij naar Nederland gekomen om bij 
Anthony Woodrow aan het Sweelinck Conservatorium, 
Amsterdam zijn studie voort te zetten. Vanaf 1984 is hij 
verbonden als contrabassist aan het Rotterdams Phil-
harmonisch Orkest. Tevens is Robert Franenberg bas-
sist van het Orkest van de 18e Eeuw en het Baroque 
Orkest van de Nederlandse Bachvereniging. Hij heeft 
opnamen met o.a. Lucia Swarts, Ton Koopam, Gustav 
Leonhardt en The Gabrieli Consort & Players gemaakt. 
Apart van zijn vaste ensembles is hij op toernee 
geweest met The Gabrieli Consort & Players, London. 
Bach Colleguim Japan, De Nederlands Blazers Ensemble 
en The Chamber Orschestra of Europe. Hij heeft ook in 
Engeland met The English Concert gewerkt.
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Wouter van belle

Wouter van Belle studeerde van 1977 tot 
1982 aan het Nederlands Instituut voor 
Katholieke Kerkmuziek in Utrecht. Aan deze 
inmiddels opgeheven vakopleiding voor 
kerkmusici behaalde hij de hoogste diploma’s 
voor piano en orgel. Hij zette zijn pianostudie 
voort aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam en specialiseerde zich in histori-
sche uitvoeringspraktijk bij ondermeer Jacques 
van Oortmerssen en Bart van Oort. Wouter 
van Belle is sinds mei 1985 hoofdorganist van 
de Utrechtse St.-Catharinakerk, de kathedraal 
van het Aartsbisdom. Daar werkt hij samen 
met het Kathedrale Koor Utrecht en de 
Kathedrale Koorschool. Zijn jarenlange inzet 
leidde in 1996 tot restauratie van het Maar-
schalkerweerd-orgel in deze kerk, nu werkt hij 
er aan de realisering van een koororgel.

Bij gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als 
kathedrale organist is in mei 2010 een nieuwe 
solo-cd verschenen.

Wouter van Belle is vaste begeleider van 
het Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie 
Bachkoor in Den Haag. Hij treedt op als solo-
organist in recitals, radio- en cd-opnames, en 
is veelgevraagd als begeleider van gerenom-
meerde koren en zangers in de Randstad. 
De laatste jaren is hij ook actief geworden 
als componist van koor- en orgelmuziek, 
waarvoor hij al diverse opdrachten ontving. 
In maart 2011 zal een compositie voor koor 
en houtblazers in première gaan, gebaseerd 
op veertien kruissonnetten van de Utrechtse 
dichter Nanne Nauta.

Wouter van Belle heeft een privépraktijk 
als piano- en orgeldocent en is in zijn vrije tijd 
bezig met zijn passie voor fotograferen en het 
bouwen van websites.

Meer informatie: www.woutervanbelle.nl

lucia Swarts 
Lucia Swarts studeerde bij Anner 
Bijlsma aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag, waar ze in 1982 het 
diploma Uitvoerend Musicus behaalde. 
In haar eindexamenjaar maakte ze 
haar debuut in de Kleine Zaal van 
het Amsterdamse Concertgebouw als 
prijswinnaar in de serie New Vintage 
voor talentvolle jonge musici. Naast 
haar vele solistische optredens heeft 
ze heeft zich toegelegd op het spelen 
van kamermuziek uit alle periodes 
van de muziekgeschiedenis en treedt 
op met musici als Leo van Doeselaar, 
Siebe Henstra, Michael Chance, Ryo 
Terakado, Harry van der Kamp en Jos 
van Immerseel. Ze heeft gespeeld  in 
ensembles als het ASKO Schönberg 
Ensemble, de Amsterdamse Bach 
Solisten, het Nieuwe Ensemble en het 

Anima Eterna Trio. Ze is eerste celliste 
in het Barokorkest van de Neder-
landse Bachvereniging. Met deze 
ensembles en dirigenten als Reinbert 
de Leeuw, Oliver Knussen, Gustav 
Leonhardt  en Jos van Veldhoven 
maakte ze vele cd en dvd opnamen.

Van haar verschenen vijf solo cd’s 
met resp. cello sonates van Vivaldi, 
19e eeuwse cello-piano werken (met 
pianist Leo van Doeselaar), Italiaanse 
cello-concerten, en Boccherini’s cello 
sonates.

Lucia Swarts is zowel hoofdvak-
docente klassieke cello als barokcello 
aan het Koninklijk Conservatorium. 
Voorts heeft ze master cursussen 
gegeven in binnen- en buitenland, 
waaronder het jaarlijkse oude muziek 
festival in Daroca (Spanje), het Dordts 
cello festival en het Peter de Grote 
Festival.

(advertentie)

Portretdichter 

Hein Walter
€ 200,-
www.heinwalter.com

Ik noem mezelf portretdichter, ik schrijf poëtische 
portretten (foto en gedicht, ingelijst op 20 x 30 cm). 
Elk portret begint met een ontmoeting (3 uur), een 
bijzondere ervaring – zo vaak komt het niet voor dat 
je uitgebreid over je leven kan vertellen. Een portret 
kan ook van een ander zijn,om cadeau te doen. Een 
geliefde, gezien door de ander. 

In 2009 heb ik, in opdracht van de gemeente Almere, 
een serie van 25 poëtische portretten geschreven van 
bijzondere Almeerders, ‘Bronnen van Almere’. Voor 
2011 heb ik een vergelijkbare opdracht gekregen, 
maar in dit geval gaat het om voor- en tegenstan-
ders van een hostel in Almere, een huis voor drugs-
verslaafden.

Het bruist en broeit in haar hoofd, 
het kookt er van plannen en vondsten,

ze staat op het punt van een stap, 
een sprong of een doorbraak, een been

al los van de grond om te gaan,  
maar ze kan nog niet zeggen waarheen.

Ze is haar leven lang een belofte, 
ze zag de stralende non aan haar bed 

de gestalte die haar wonderlijk genas, ze sprak 
als kind al volwassen, steeds werd ze verkozen,

wilden mensen haar hebben, maar altijd waren  
er krachten die forceerden tot wachten.

Ze heeft  gebeden en gekregen, vertrouwend, 
is eerlijk en open, zo toegankelijk mogelijk.

Nu voelt ze de bron in zichzelf genoeg 
om te worden zoals het bedoeld is.

Het bruist in haar hoofd en één been 
is al gebogen: wordt ze fluisteraar of luisteraar,

……
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Vocoza haar 25-jarig jubileum af met de uit-
voering van de Krönungsmesse van Mozart, 
het Te Deum van Haydn en de Mis in C-groot 
van Beethoven.

Vocoza schrikt ook niet terug voor de grote 
werken in het moderne repertoire. In de lente 
van 2004 stond moderne muziek op teksten 
in klassieke talen op het programma, waaron-
der Igor Stravinsky’s Symphony of Psalms en 
Leonard Bernsteins Chichester Psalms. Onder 
leiding van Sanne Nieuwenhuijsen zong het 
koor o.m. de Mis in g van Francis Poulenc, 
de Reincarnations van Samuel Barber en het 
Motet voor de kardinaal van Daan Manneke. 
Vocoza viert in 2010 zijn zesde lustrum.

Een uitgebreid historisch overzicht inclusief 
recensies vindt u op: www.vocoza.nl/historie

Sopranen: Henny Brouwer, Corinna Däst-
ner, Saskia Eelman, Christine de Kam, Sjaan 
Oomen, Diete Sybesma, Anna Tómasdóttir en 
Lianne Verhaar

Alten: Loes Aartsen, Esther Arrindell, Olga 
Hasenack, Joke Scholten, Geerte de Vos, 
Renée Weder en Jo-Els van der Woude

tenoren: Hendra Agustian, Marten Jan Geert-
sema, Adrien Kuijten, Pieter Nieuwint, Maar-
ten Streekstra en Hein Walter. Bij het motet 
van Bach zingt Ard Verkerke de solo’s.

bassen: Maarten Boelsma, Bram Bos, Alexan-
der Orthel, Berend de Vries en Nico Witteman

Kamerkoor Vocoza
Kamerkoor Vocoza bestaat uit circa 26 
geschoolde amateur-zangers, die samen een 
behoorlijk professioneel niveau weten te 

bereiken. Vanaf 
september 
2008 staat het 
koor onder 
leiding van 
Sanne Nieu-
wenhuijsen. Tot 
die tijd heeft 
het, onder de 
bezielende 
leiding van Ira 
Spaulding een 
vaste plaats in 
het concertle-
ven in de regio 
Amsterdam / 

Haarlem verworven. Vocoza brengt gemid-
deld twee eigen concertreeksen per jaar, 

waarbij thematisch opgebouwde programma’s 
en grotere koorwerken elkaar afwisselen. 
Daarnaast worden in het hele land met enige 
regelmaat concerten op uitnodiging gegeven.

Vocoza is een afkorting van Vondelpark 
Concertgebouwbuurt Zangers, en werd 
opgericht in 1980 door Paul Hameleers. In 
1981 nam diens zoon Frank de leiding over. 
In 1990 nam Ira Spaulding de artistieke lei-
ding over Vocoza. Dit resulteerde in originele 
en spraakmakende uitvoeringen, met een 
repertoire dat bijna alle stijlperiodes beslaat. 
Moderne Amerikaanse koormuziek vormt een 
speerpunt in de programmering. Zo verzorgde 
Vocoza in juni 2001 de Nederlandse première 
van zes hedendaagse madrigalen van Morten 
Lauridsen.

Vocoza brengt geregeld bekende meester-
werken in kleine bezetting. Hoogtepunten in 
dat opzicht waren Händels Messiah in 2001 
en een lovend ontvangen Johannes Passie 
in kleine bezetting, met het koor in kwartet-
ten opgesteld. In mei 2006 sloot Kamerkoor 

Zangers gezocht!
op 28 en 29 mei 2011 geeft 
Vocoza twee concerten waarin 
o.a. de sublieme mis voor 2 vier-
stemmige koren van frank mar-
tin wordt uitgevoerd (zie verder 
de pagina hiernaast).
Hiervoor zoeken wij nog verster-
king in alle stemgroepen. Heb je 
belangstelling om met ons mee 
te zingen? Stuur dan een e-mail 
naar info@vocoza.nl of bel het 
secretariaat: 06-29085048  
(marten Jan Geertsema).

muzikale m&m’s deel 2

Tien jaar geleden voerde Kamerkoor Vocoza het programma Muzikale M&M’s uit, met 
Motetten,  Madrigalen en Missen. Op 28 en 29 mei 2011 volgt M&M’s deel 2:

felix mendelssohn – Psalmen

frank martin – mis voor dubbelkoor

Gustav mahler/Clytus Gottwald –  
ich bin der Welt  
abhanden  
gekommen

bohuslav martinů –  
maria-liederen

Noteer 28 en 29 mei 2011  
vast in je agenda!
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mcDonnell Productions bV 
is een energiek audio-video pro-
ductiebedrijf, dat is gespecialiseerd 
in de vervaardiging van locatie-
opnamen en concertopnamen. Wij 
kunnen kwaliteitsopnamen maken 
voor reproductie op cd, scad, dvd, 
blu-ray, en in ieder gewenst aan-
tal – al wenst u slechts tien stuks. 
Daarnaast kunnen we bedrijfspre-
sentaties leveren op ieder formaat, 
zowel op HD-DVD, DVD, Power-
Point, website, foto, als op ander 
drukwerk. 

We hebben de opnameappara-
tuur voor alle mogelijke opnamen 
(op locatie, binnen of buiten). Voor 
complete producties beschikken we 
over een goed geoutilleerde ruimte 
met een prima akoestiek, voorzien 
van een Yamaha concertvleugel.

Redenen om een cd of dvd te maken van uw concert:
-  Uw beste prestaties zijn altijd en overal te zien of te beluisteren.
-  Door kritisch te luisteren komt u tot nog betere prestaties.

Onze specialiteit: het maken van concert-opnamen. Een groot aantal vaste opdracht-
gevers in binnen- en buitenland maakt van onze service gebruik.

Redenen om een bedrijfspresentatie te maken:
-    Duidelijke informatie voor uw (toekomstige) opdrachtgevers.
-    Uw interne training op dvd of ieder ander gewenst formaat.
-    Uw sales presentatie op dvd of ieder ander gewenst formaat.

Internet: www.mcdclassics.nl
Email: mcd@recordingmedia.nl

Clara van Spaarnwoudestraat 41
2064 WR  Spaarndam 

Telefoon: 023 549 0727
Fax: 023 549 0728


