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Alltollia Adellita , geboren in Londen, studeerde aan de Royal
Academy of Music, en bij Shirley Verett an het Brereton Music
Symposium.
Ze treedt regelmatig op in zowel concerten als oratoria. Zo trad
ze op in Porgy and Bess, in een produktie van het Royal Opera
House, en ook in de tv-produktie die geregisseerd werd door
Trevor Nunn. Adellita zong de rol van Myrt in Carmen Jones in de
aId Vic in Londen, en trad op in de produktie Red Rubber in de
Singel in Antwerpen. Andere rollen die zij gezongen heeft zijn
Leonora in Il Trovatore; Leonora di Vargas in La Forza del
Destino; Aida en Turandot. Deze zomer zal ze in Londen de rol
van Cio-Cio-San zingen in Madama Butterfly.
Kamerkoor Vocoza, opgericht in 1980, bestaat uit 24 zangers, zes
per stemsoort. Gedurende de periode 1980-1990 werkte het koor
mee aan verschillende korenfestivais, zowel in Nederland als in
andere Europese landen. Het won daarbij verschillende prijzen,
waaronder de tweede prijs in de categorie kamerkoor op een
festival in Hongarije.
Sinds september 1990 is Ira Spaulding de dirigent van Vocoza.
Zijn vernieuwende programmering mondde uit in cocerten met een
breed repertoire, bijvoorbeeld rondom de B's Bach, Britten,
Byrd, Bruckner en Bernstein; programma's met o.a. madrigalen
en negro spirituals, de complete Messiah van Händel met het
Amsterdams Promenade Orkest, en een Duitse tournee met een
programma rond de dood (o.a. Purcel1: Funeral Music for Queen
Mary; Schuman: Carols of Death; en het Requiem van Mozart).
In het seizoen '95-'96 zal het koor Die Schöpfung van Haydn
zingen, met het Heemsteeds Kamerorkest en een A Capella
programma van geestellijke en wereldlijke muziek van de
Renaissance tot vandaag, van Palestrina to Pärt.
Dido Ketmillg studeerde aan het Sweelinck Conservatorium te
Amsterdam bij Jan Marisse Huizing en behaalde.in 1988 zijn
diploma Uivoerend Musicus. Hij volgde masterclasses bij onder
andere N. Grubert, Y. Egoroven G. Sebök. Keuning soleerde met
verschillende orkesten en ensembles met onder andere werken
van Mozart, Francaix en Moscheles. Hij is een veelgevraagd
kamermusicus en begeleider; hij vormt onder andere duo's met de
sopraan Miranda van Kralingen en de celliste Lucia Swarts. In
1986 won hij het Kiwanas concours en in 1989 behaalde hij de
Vriendenkrans van de Vereniging Vrienden van het
Concertgebouw. Sinds 1989 is Dido Keuning als docent verbonden
aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.

Direj1;eIt
HuurlJetalen, oj, oj, oj!
H uur betalen, mijn God!
Huur betalen, de politie!
Huur moet je betalen!
De conciërge komt binnen;
Hij begroet je ne~es, maar als
Je huur nieE betaalt, plakt
Hij een papier op je huis!
De eigenaar komt binnen.
Hij zwaait met zijn wandelstok.
Maar als je de huur niet betaalt,
Zet hij de bedden buiten!
Waarom zou ik huur betalen,
Als de keuken kapot is?
Waarom zou ik huur betalen,
Als ik niets heb waarop ik kan koken?

Ahejm
Naar huis, naar huis,
Wij moeten allen naar huis gaan!

Den ter a Klejn Beymele
Ondereen klein boompje
Zi~ten twee jongens, ..
Zij praten over een meiSJe,
NIets is er dat hen stoort.
De een vertelt van de wonderen
Die hij met haar heeft beleefd,
De anäervalt hem in de rede,
Met een nauwkeurig relaas.
Hij vertelt hoe hij dagenlang
Zonder eten rond liep
En hoe hij bij haar woning
Uren zat te wachten.
Stormwind, regen, sneeuw,
Niets kon hem tegenhouden
Terwijl thuis zijn moeder
Hem met de bezem stond op te wachten.
Waarna zijn vader hem
Met zijn grote riem
Ook nog een pak rammel !laf
En hem weer naar buiten Joeg.
Zog Nit Kejnmol
Zeg nooit datd'e de laatste weg gaat,
AI bedekken reigende wolken de blauwe lucht
Het uur waar we zo naar verlangen komt zeker,
In onze stap zal het luid weerklInken: hier zijn wij!
Van het land waar de palm groeit tot het land van sneeuw,
Komen wij, met ons leed, mefonze pijn.
En waar ook maar een druppel van ons bloed is gevallen,
Zal onze kracht en onze moed weer ontluiken.
De zon van moq~en zal het heden ove~~tralen.
Met de vijand ZID ons verleden verdwIJnen.
Maar zal voor ons de nieuwe zon niet opgaan,
Dan nog zal ons lied klinken als parool.
Ons lied is geschreven, niet met inkt! n:taar f!1et.blo~d.
Het is niet een lied van een vogel, die In vrIjheId Zingt,
Maar een volk heeft bij het instorten van de muren,
Dit gezongen met het geweer in de hand.
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