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T en s o Day s 
&
M e c h elen h o o r t
S t em m en 
—
h e t b e g i n va n
een avo n t u u r li j k
pa r c o u r s
Mechelen hoort Stemmen anno 2011. Cappella Amsterdam presenteert onder leiding van Kaspars Putniņš een programma hedendaagse
koormuziek uit de Scandinavische landen. Het is een eerste kennismaking met een Tenso koor in Mechelen.
Tenso Network Europe, kortweg Tenso, is het Europese netwerk
voor professionele kamerkoren dat zich inzet voor nieuwe koormuziek,
voor de opleiding van zangers en componisten, en ijvert voor de samenwerking met amateurzangers. Een uniek gegeven in Europa. En dát vond
Mechelen hoort Stemmen zo intrigerend en barstensvol potentie, een
niche waarmee het in Vlaanderen een voortrekkersrol zou kunnen spelen.
Tenso ging dan ook graag in op de vraag naar een meerjarige
samenwerking met Mechelen hoort Stemmen. Het hoopt hiermee het
Vlaamse publiek de komende jaren uitvoerig te laten kennismaken met
alle facetten van de koormuziek van nu, uitgevoerd door de beste koren
van Europa. Dit jaar zijn dat Cappella Amsterdam, Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana en Eric Ericsons Kammarkör. Niet alleen met
concerten, maar ook in salons, workshops en inleidingen zullen deze koren
het publiek de veelzijdigheid van hedendaagse koormuziek presenteren.
De creatie van Joachim Brackx is wat Tenso betreft exemplarisch:
een compositie-opdracht van het Festival van Vlaanderen — Mechelen
in samenwerking met Tenso tot stand gekomen, wordt door maar liefst
drie Tensokoren gecreëerd.
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En zo ontstond als een goede, creatieve en constructieve samenwerking, waarin Mechelen hoort Stemmen een belangrijk festival voor een
groot publiek organiseert, en Tenso met aanvullende internationale activiteiten dit in een Europees perspectief plaatst. Wij kijken alvast uit naar
een reeks avontuurlijke en belangwekkende festivals in de komende jaren!

T en s o Day s 
&
M e c h elen h o o r t
S t em m en 
—
t h e s ta r t o f
a n a dv en t u r o u s
journey
Mechelen hoort Stemmen anno 2011. Cappella Amsterdam is
presenting a programme of contemporary choral music from Scandinavia
conducted by Kaspars Putniņš. It is the first introduction to a Tenso
choir in Mechelen.
Tenso Network Europe, Tenso in short, is the European network
for professional chamber choirs that is dedicated to new choral music, for
the training of singers and composers, and devotes itself to the cooperation with amateur singers. A unique given in Europe. And Mechelen
hoort Stemmen found that so intriguing and brimming with potential, a
niche in which it could play a pioneering role.
Tenso duly responded to the request for a long-term cooperation
with Mechelen hoort Stemmen. It hopes to let the Flemish audience get
thoroughly acquainted with all aspects of today’s choral music, executed
by the best choirs in Europe. This year, those are Cappella Amsterdam,
t e n s o d ay s
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Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana and Eric Ericsons
Kammarkör. Not only with concerts, but also in salons, workshops and
introductions will these choirs present the audience with the versatility
of contemporary choral music.
The creation of Joachim Brackx’ is exemplary as far as Tenso is
concerned: a commissioned composition by the Festival van Vlaanderen
— Mechelen in cooperation with Tenso, is created by no less than three
Tenso choirs.
And thus was created a good, creative and constructive cooperation, in which Mechelen hoort Stemmen organizes an important festival
for a large audience, and Tenso poses this in a European perspective. We
for one are looking forward to a series of adventurous and important
festivals in the coming years!
Babette Greiner, coördinator Tenso
Veerle Declerck, directeur Festival van Vlaanderen — Mechelen

V r / f r 1 7 m e i / M AY 2 0 1 3 
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Si n t- R o mb o ut s k at h e d r a a l
S a i n t Rumb o l d ’ s c at h e d r a l

Eric Ericsons
Kammarkör
Fredrik Malmberg
Hannah Holgersson,
E va E r i c s s o n - B e r g l u n d , S a r a W ä n n ,
M a r i a B e r g m a n , S u s a n n e F r a n c e t t,
Christ ina Larsson Malmberg,
La i la P ri g o row s ky, H elena S t r ö b erg ,
A n n e l i e Ko r s f e l d t s o p r a a n / s o p r a n o
M a ri e O l h a n s, A n na G raca , I n g ri d
Aareskjold, Charlot te Gullberg,
Karin Ahlenius, Helena Mann
S u n d s t r ö m , K a s pa r v o n W e b e r ,
C h a r l o t ta H e d b e r g a l t / a l t o
B j ö r n Ba r j e , J o h a n C h ri s t en s s o n ,
Michael Axelsson, P h ilip Sherman,
B j ö r n Pa u l s o n , F l o r i a n B e n f e r ,
C h r i s t i a n W e g m a n n , P e r Ko r s f e l d t t e n o r
A n to n T i z ki y, F i li p H a m b er ,
A n d r e a s E O l s s o n , Ov e P e t t er s s o n ,
Gunnar Birgersson, Fredrik Lardén,
Ja a n S ei m , O lo f A kre b a s / b a s s
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Dit concert wordt ingeleid door Leo Samama (in het nederlands) in het CC Mechelen om 19:00 (gratis)
Introduction (in Dutch) by Leo Samama in CC Mechelen at 7 pm (free admission)

Thomas Jennefelt………1954
Processionen
Åke Malmfors………1918-1951
Wiegenlied en Skämtvisa
Karin Rehnqvist………1957
Davids nimm
Sven-David Sandström………1942
April och tystnad
Ingvar Lidholm………1921
De profundis
p au z e / i n te r va l
Staffan Storm………1964
Hymne
Miklos MarÓs………1943
Turba
Andrea Tarrodi………1981
Lume
Lars Edlund………1922
Elegi
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Dit concert wordt opgenomen door Klara en wordt uitgezonden
op 18 september 2013 om 20:00 in het programma In de Loge
This concert is recorded by klara and will be broadcasted
on September 18 at 8 pm in the program In de Loge

N	De lange traditie van Zweedse koormuziek komt uitgebreid aan
bod in dit concert. Het programma biedt een breed overzicht van componisten uit verschillende generaties en een al even brede waaier aan
benaderingen: van de klassieke traditie, over kleurrijke impressionistische werken die de weidsheid van het Zweedse landschap in herinnering
brengen, tot en met hedendaagse vernieuwingen.
Processionen (2005) is het resultaat van een samenwerking tussen
componisten Thomas Jennefelt en Rolf Enström. In dit concert wordt
Enströms elektro-akoestische muziek geïntegreerd in Jennefelts muziek.
Het werk vormt de hoeksteen van een drieluik voor gemengd koor met
als titel Stig Dagerman, Isaac Newton and Gud, oorspronkelijk geschreven
voor het theater — het vormt een onderdeel van het muziekdrama Tusen
år hos Gud — en sekund på jorden, Duizend jaar met God — een seconde op
aarde, geregisseerd door Margaretha Åsberg. Het is een zuivere klankcompositie met geen andere tekst dan de pure lettergrepen, waaraan de
luisteraar onwillekeurig toch betekenis zal proberen te hechten.
Tijdens zijn korte leven componeerde Åke Malmfors vooral
miniaturen voor koor, naast wat kamermuziek, waaronder een vioolsonate, een strijkkwartet en een saxofoonkwartet. Wiegenlied en
Skämtvisa/ Schertslied (1943) zijn twee goede voorbeelden van zijn compacte koorstijl. De teksten komen uit Des Knaben Wunderhorn, wat een
Mahleriaanse aanpak zou doen vermoeden. Stilistisch sluit het echter
vooral aan bij Malmfors’ typische lyrische stijl, tegelijk elegant en impressionistisch, onder invloed van de Franse voorkeuren van zijn compositieleraar Melcher Melchers.
In zekere zin combineert Karin Rehnqvist de ‘populaire’ zangtradities die in Zweden nog sterk aanwezig zijn, zoals kerkgezang en
traditionele muziek, met een strenge formele modernistische muzikale
achtergrond. Davids nimm (1985) voor drie vrouwenstemmen ontstond
op een aparte, bijna toevallige manier. Op een avond, vooral ter ontspanning, zong Rehngvist een kleine Zweedse polka die ze ook op
band opnam. Bij het terugspoelen van de tape werd ze getroffen door
de ongewone klanken en articulatie die te horen waren. Ze nam dat
materiaal, organiseerde het volgens Schönbergs twaalftoonstechniek en
noteerde de ‘achterwaartse’ uitspraak als zangpartijen, oorspronkelijk
E r i c E r i c s o n s K a mm a r k ö r
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voor ongeschoolde, folk-achtige stemmen. Zo ontstond Davids nimm,
waarvan de titel uit de originele tekst van de polka komt, maar dan
achterstevoren gelezen.
Sven-David Sandström is wellicht internationaal gezien de bekendste vertegenwoordiger van de Scandinavische koormuziek. April och
tystnad/April en stilte (1996) is een relatief klein werk in zijn œuvre voor
koor, te midden van alle requiems, missen en motetten. Dit lied over de
lente op tekst van Nobelprijswinnaar Tomas Tranströmer bevat een bijzondere glans en klank, die Sandström weet te weerspiegelen in eenvoudige, heldere melodische lijnen en een zachte wiegende beweging, met
enkele verrassende, bizarre stotterende effecten op het einde.
Hoewel het ook ‘gewoon’ een motet had kunnen zijn zoals zoveel koorwerken, was Ingvar Lidholms De Profundis (1983) eigenlijk
geschreven voor het operapodium. Van 1979 tot 1992 werkte Lidholm
aan de opera Ett drömspel, een bewerking van August Strindberg’s gelijknamige drama. In de opera dient het motet als slot van het eerste bedrijf.
De tekst combineert de schreeuw uit de diepten uit het boek Psalmen met
die van Strindberg: menselijke wanhoop op zoek naar troost in het geloof.
De Profundis bevat een complex gebruik van muzikale structuur, terwijl
het zeer effectief wisselt van textuur, die kan oplopen tot tienstemmigheid. De grote sprongen in de partijen zijn een kenmerk van Lidholm,
net als de snelle loopjes in de mannenstemmen die naar het einde toe het
voor de rest nogal zware muzikale weefsel kracht verlenen.
Met zijn sterke wortels in de Westerse muziektraditie en de
romantische, constructivistische en expressionistische elementen kan
Staffan Storm in zijn Zweedse context overkomen als een vreemde, zelfs
wat on-Zweedse componist. Zijn invloeden zijn Elliott Carter, Franz
Schreker, Ernst Krenek en Witold Lutoslawski. De suite Schwarze
Visionen is geschreven op gedichten van de Duitse expressionistische
dichter Georg Heym, die, nauwelijks 24 jaar oud, verdronk bij een
schaatsongeval in Berlijn. Hymn (2011) brengt een machtig beeld van
verwoesting waarin natuurelementen — zee, nacht, storm — zij aan zij
staan met orgels, fluiten, het hart en dodelijk verlangen.
Miklós Maros belandde in 1968 in Zweden als een 25-jarige
vluchteling uit Hongarije. György Ligeti had hem aangeraden om zijn
8
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compositiestudies af te werken bij Ingvar Lidholm. Een van zijn eerste
werken in Zweden was het koorwerk Turba/Volksmassa (1969). Hierin
noteert hij toonhoogten met noten, maar zonder steeltjes — de lengte
van de noten valt af te leiden uit de afstand tussen de ‘bolletjes’ op de
notenbalk. Er is een uitgekiend gebruik van voorgrond en achtergrond,
tussen melodie en sonoriteit en vormelijke eenvoud. Aan het einde gebruikt Maros een tekst uit de Bergrede: “Zalig zijn de rouwenden, want
hen zal troost geboden worden”. Volgens Maros was de tekstkeuze echter
meer op basis van het aantal lettergrepen gebeurd, dan omwille van de
inhoud van de tekst.
Andrea Tarrodi geldt als een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van de jongste generatie Zweedse componisten. In
haar muziek geeft zij volop ruimte aan sonore fantasie en klankweelde.
Lume/Licht (2007) werd gecreëerd door het vocale ensemble van het
Royal College of Music in Stockholm, maar is opgedragen aan het Eric
Ericsons kamerkoor, dat het al vaak heeft uitgevoerd. Het is een intens
klankbeeld waar melodische fragmenten en figuren tegen afsteken.
Lars Edlund geldt dan weer als een van de meest vooraanstaande
persoonlijkheden in de Zweedse koormuziek die hij heeft helpen ontwikkelen en promoten. Elegi (1971) betekent ‘weeklacht’ en is gebaseerd
op Ekelöfs beeldrijke Elegi uit de dichtbundel Om hösten Over de Herfst.
Het gedicht is een sfeervolle reflectie over de explosie van de aarde. Lars
Edlund behandelt Ekelöfs gedicht als een dramatische boog; het begint
en eindigt in het basregister in kwinten en tertsen. De rijke beeldspraak
van de tekst beantwoordt hij met een resem muzikale technieken: tekstloze klankwolken, spreekstem, spreekgezang, contrapunt, verwijzingen
naar de zeventiende-eeuwse componist Caccini (een versnellende en vertragende triller), ruimtelijke spreiding op het podium en een alomtegenwoordig motief van een dalende secunde, de achtiende-eeuwse “seufzer”
of “zuchten”.
E	The longstanding tradition of choral music in Sweden is the
theme of this concert. It features a broad survey of composers from different generations, bringing an equally broad range of approaches from
E r i c E r i c s o n s K a mm a r k ö r
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the classical tradition, over colourful impressionistic works reminiscent
of the expansive natural beauties up to present-day innovations.
Processionen (2005) is the result of a collaboration between
Thomas Jennefelt and the composer Rolf Enström. At tonight’s concert,
Enström’s electro-acoustic music is integrated with Jennefelt’s music. The
piece forms the cornerstone of a trilogy for mixed choir with the title Stig
Dagerman, Isaac Newton and Gud, originally conceived for the theatre
— it is extracted from the music drama concept Tusen år hos Gud — en
sekund på jorden, (A Thousand years with God — a second on Earth), staged
by Margaretha Åsberg. It is a pure sound composition with no other text
than the syllables that flow out, to which the listener, soon enough, tries
to give a meaning.
In his short life Åke Malmfors composed mostly miniatures
for choir and also chamber music, including a violin sonata, a saxophone quartet and a string quartet. Lullaby / Wiegenlied and Skämtvisa /
Pleasantry (1943) both serve as good examples of his concise choral
style. It sets texts from Des Knaben Wunderhorn, which would hint at
Mahlerian inspirations, but stylistically rather displays Malmfors’ lyrical
style, both elegant and impressionistic, influenced by the French tastes
of his composition teacher Melcher Melchers.
In a sense, Karin Rehnqvist combines the ‘popular’ song traditions that are still strong in Sweden (church singing, traditional music)
with a strong formal modernist musical background. Davids nimm (1984)
for three female voices originated in a particular, almost accidental way.
One evening, mostly as a diversion, she sung and taped a little Swedish
polska; she turned the tape, played it backwards and was stimulated by
the new sounds and articulation that arose. She took her material, exposed it to what she had learnt from Schönberg’s 12-tone technique, and
turned the backwards articulation into notated voice parts, originally for
folk music artists. So was born Davids nimm, the title of which is constructed from the polska’s text, read backwards.
Sven-David Sandström is arguably internationally the bestknown representative of Scandinavian choral music. April och tystnad/
April and Silence (1996) occupies a comparatively small place in his vast
choral output, in a clearing between requiems, masses and church motets.
10
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There is a special gleam and sound in this little song of spring, to the
Nobel laureate Tomas Tranströmer’s text, which Sandström captures in
plain, clear melodic lines and a slow rocking motion, with surprising
strange stuttering effects towards the end.
Although it could be ‘just’ a motet like so many choral works,
Ingvar Lidholm’s De Profundis (1983) was actually written for the opera
stage. Between 1979 and 1992 Lidholm composed the opera Ett drömspel, a reworking of August Strindberg’s drama. In the opera, this motet
functions as the conclusion of the first act. The text combines the cry
from the deep from the Book of Psalms with Strindberg’s: human despair
searching for solace in faith. De Profundis displays a complex use of musical construction, effectively switching between different textures — up to
ten-part choral writing. The huge leaps in the voice parts are a Lidholm
characteristic, as are the quick runs in the male voices that, towards the
end, give force and vigour to the otherwise heavy vocal fabric.
With his strong roots in Western musical tradition and its romantic, constructivist and expressionist elements, Staffan Storm can,
in his Swedish environment, seem like an odd, even un-Swedish artist. His influences can be sought amongst the likes of Elliot Carter,
Franz Schreker, Ernst Krenek and Witold Lutoslawski. The choral suite
Schwarze Visionen is built on poems by the German expressionist poet
Georg Heym, who drowned in a skating accident in Berlin, aged only 24.
Hymn (2011) unfolds a mighty vision of destruction that includes natural
elements — sea, nights, storms — but also organs, flutes, the heart and
deadly longing. For the composer, there are both details and totalities
here, which have evoked the tone painting.
Miklós Maros came as a 25 year old refugee to Sweden from
Hungary in 1968, advised by György Ligeti to finish his composition
studies with Ingvar Lidholm. One of his first works in Sweden was the
choral piece Turba/Crowd (1969). In this he notates pitch with the note
head, but without stems, and expresses time by the relative distance between the note heads. There is a conscious working with foreground and
background here, between melody and sonority, and formal simplicity. At
the end, Maros brings in a text from the Sermon on the Mount: “Blessed
are they that mourn, for they shall be comforted”. The choice of text, acE r i c E r i c s o n s K a mm a r k ö r
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cording to Maros, was dependent more on the number of syllables than
the content.
Andrea Tarrodi is regarded as one of the younger generation of
Swedish composers’ most prominent representatives. In her music she
openly favours aural fantasy and sound splendour. Lume/Light (2007)
was premiered in February 2009 by The Royal College of Music in
Stockholm’s Vocal Ensemble, but is dedicated to Eric Ericson’s Chamber
Choir, who has also performed it many times. It is an intense sound picture against which melodic fragments and contours stand out.
Lars Edlund counts as one of the most important figures in
Swedish choral music, which he has helped to develop and promote.
Elegi (1971) means lamentation. Ekelöf ’s image-loaded Elegi from the
poetry collection Om hösten/About Autumn is an evening atmospheric
reflection around the Earth’s explosion: charging, explosion, and epilogue.
Lars Edlund reads Ekelöf ’s poem as a dramatic arc; it begins and ends
in the bass regions in fifths and thirds. To the rich imagery of the text,
he responds with a variety of musical techniques: wordless sound clouds,
speech, speech song, counterpoint, allusion to the seventeenth century
composer Caccini (an accelerated and slowed-down “trill”), spatial disposition on the stage, and a profuse use of the falling second motif , the
eighteenth century “seufzer” or “sobs”.

Åke Malmfors

Wiegenlied from “Des Knaben Wunderhorn”

Da oben auf dem Berge,
Da rauscht der Wind,
Da sitzet Maria
Und wieget ihr Kind,
Sie wiegt es mit ihrer schneeweißen Hand,
Dazu braucht sie kein Wiegenband.


Lullaby 

Daar boven op de berg,
Daar ruist de wind,
Daar zit Maria
En wiegt haar kind,
Ze wiegt het met haar sneeuwwitte
handen,
En heeft geen kribbe nodig.

Atop the mountain,
There the wind rustles,
There Maria sits
And cradles her child,
She cradles it with her
snow white hands,
And does not need a crib.


Slaapliedje

Scherzlied from “Des Knaben Wunderhorn”

Storch, Storch, Steiner!
Mit den langen Beiner,
Flieg mir in das Beckerhaus,
Hol mir ein warmen Weck heraus!
Ist der Storch nit ein schönes Tier,
Hat einen langen Schnabel und säuft kein Bier.
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Pleasantry 

Schertslied

Stork, stork, made of stone!
With your long claws,
Take me to the baker’s house
Fetch me a warm bun!

Ooievaar, ooievaar, van steen!
Met je lange poten,
Breng me naar het bakkershuis
Haal me een warm broodje!

Isn’t the stork a beautiful animal,
It has a long beak and it doesn’t
swill beer.

Is de ooievaar geen mooi dier,
Het heeft een lange snavel en
het zuipt geen bier.

E r i c E r i c s o n s K a mm a r k ö r
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Sven-David Sandström
Text: Tomas Tranströmer
 April och tystnad  April and silence April en stilte
Våren ligger öde.
Det sammetsmörka diket
krälar vid min sida
utan spegelbilder.

Spring lies desolate.
The velvet-dark ditch
Crawls beside me,
Unmirrored.

De lente ligt er desolaat bij.
De fluweeldonkere gracht
kruipt achter me,
ongespiegeld.

Det enda som lyser
är gula blommor.

All that shines
Is yellow flowers.

Al wat schijnt
zijn gele bloemen.

Jag bärs i min skugga
som en fiol
i sin svarta låda.
Det enda jag vill säga
glimmar utom räckhåll
som silvret
hos pantlånaren.

I’m born inside
My shadow
Like a fiddle
In its black case.
All I’ve to say
Gleams out of reach,
Like pawnbroker’s Silver.

Ik word geboren
in mijn schaduw
als een fluit
in haar zwarte koffer.
Al wat ik te zeggen heb
fonkelt buiten bereik,
als het zilver van een
pandjesbaas.

English Translation:
Paul Britten Austin

Ingvar Lidholm
De profundis
Texts from Book of Psalms 130:1-2,5 and from A Dreamplay by August Strindberg
De profundis clamavi
ad te, Domine.
Domine, exaudi, vocem meam.
Fiant aure tuae intendentis in vocem
Sustinuit anima mea
in verbo ejus:
speravit anima mea in
Domino.
Out of the depths have I cried
unto thee, O Lord.
Lord, hear my voice,
let thine ears be attentive
to the voice of my supplications.
I wait for the Lord, my soul doth wait,
and in his word do I hope:
my soul waiteth for the
Lord.
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Staffan Storm
Unendliche Wasser rollen über die Berge,
Unendliche Meere kränzen die währende Erde,
Unendliche Nächte kommen wie dunkele Heere
Mit Stürmen herauf, die oberen Wolken zu stören.

Hymne (Text: George Heym)

Endless streams whirl through the mountains,
Endless seas surround the infinite earth,
Endless nights like dark forces come
To disrupt the clouds above with storms.
Eindeloze rivieren kolken door de bergen,
Eindeloze zeeën omringen de oneindige aarde,
Eindeloze nachten komen als donkere machten
Met stormen de wolken daarboven verstoren.
Unendliche Orgeln brausen in tausend Röhren,
Alle Engel schreien in ihren Pfeifen,
Über die Türme hinaus, die gewaltig schweifen
In ewiger Räume verblauende Leere.
Endless organs rush in a thousand pipes,
All angels shriek in their pipes,
Above the towers, powerfully vaults that
In eternal rooms blue emptiness.
Eindeloze orgels ruisen in duizend pijpen,
Alle engelen schreeuwen in hun pijpen,
Boven de torens uit, welft machtig die
In eeuwige vertrekken blauwe leegte.

Uit de diepte roep ik tot U, Heer,
Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel
ziet uit naar Hem en verlangt
naar Zijn woord
mijn ziel verlangt naar de
Heer.

E r i c E r i c s o n s K a mm a r k ö r
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Als reusachtige longen hangen de wolken boven de oceaan
zwanger van regen die nog steeds niet klaar is om te vallen
longen die de winden uit het lichaam van een etherische geest
hebben onttrokken
en stukgescheurd
en aan stukken gesneden tot een bloederige adelaar
boven de ondergaande zon...

Aber die Herzen, im unteren Leben verzehret,
Bei dem schmetternden Schallen verzweifelter Flöten
Hoben wie Schatten sich auf im tödlichen Sehnen,
Jenseits lieblicher Abendröten.
But the hearts used in any life,
Thundering blasts of desperate flutes
Light up like shadows in a deadly desire
Beyond the graceful evening glow.
Maar de harten gebruikt in eerder leven,
Donderende geschallen van wanhopige fluiten
Lichten op zoals schimmen in een dodelijk verlangen
Aan de andere kant van het bevallige avondrood.
MiklÓs Maros
Saliga äro de som sörja,
för de skola bliva tröstade.

Turba
Blessed are those who mourn, Gezegend zijn zij die rouwen,
For they will be comforted. want zij zullen getroost worden.

Lars Edlund

Elegi (Text: Gunnar Ekelöf )

Som stora lungor vilar molnen över havet
tunga av regn som ännu inte hunnit falla
lungor som vindarna ryckt ut
ur en eterisk jättes kropp
och slitit sönder
och ristat till en blodörn
Över solens undergång…
Like huge lungs the clouds are resting over the ocean
pregnant with rain which still is not yet ready to fall
lungs which winds have pulled out
from an ethereal giant’s body
and torn asunder
and carved up to a bloody eagle
above the setting of the sun…
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Här flyger fåglarna i alla väderstreck
med ädelstenar guld och parallella skrik.
Där krossar böljornas förtvivlan sakta klippan
i raseri för att slå ner allt motstånd
och störta vidare mot evigheten
och vinden andas häftigare och häftigare
som för att fylla universum.
Träd rycks upp med rötterna.
Människor kastar sig utför klipporna.
Helgonbilder krossar djuren i fallet
och bäckarna gör uppror mot sin källa.
The birds here fly in every direction
with precious stones gold and paralel cries.
There the despair of the waves is crushing
in rage the rocks in violence in order to conquer all resistance
and plunge further toward eternity
and the wind blows up stronger and stronger
in order to fill the universe.
Trees are torn up by their roots.
Mankind hurts itselfs down the cliffs.
Holy icons crush the wild beasts in the fall
and the streams all rebel against their sources.
De vogels hier vliegen in alle richtingen
met kostbare gouden stenen en parallelle schreeuwen.
Daar is de wanhoop van de golven
de rotsen in razernij aan het verpulveren teneinde alle weerstand te overwinnen
en verder voorwaarts te duiken richting eeuwigheid
en de wind zet uit sterker en sterker teneinde het universum op te vullen.
Bomen worden bij hun wortels uitgetrokken.
De mensheid bezeert zichzelf de kliffen af.
Heilige iconen vermorzelen de wilde beesten in de herfst
en de stromen rebelleren allen tegen hun bronnen.

E r i c E r i c s o n s K a mm a r k ö r
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Vulkaner öppnar sig i bergens toppar
fontäner av eld sprutar ut jordens inälvor
förgasar havet och smälter den tunna skorpan
som skiljde oss från urtillståndet,
som skiljde mig.
Jag växer i skymningen
jag svävar över havet
opersonlig som min egen skugga
Med oändlig hastighet flyger jag fram
mot evigheten.
Jag rör mig inte…
Volcanoes open up in the mountain tops and
fountains of fire spring out of the earth’s interior
the sea becomes gas and melts the thin crust
which separated us from our original state
which separated me.
I increase in the twilight
I soar now above the sea
impersonal as my own shadow
with immortal speed I fly forth
toward eternity.
I do not move…
Vulkanen openen zich in de bergtoppen en
fonteinen van vuur ontspringen uit de binnenkant van de aarde
de zee wordt gas en doet de dunne korst smelten
die ons scheidde van onze originele toestand
die mij afscheidde.
Ik neem toe in de schemering.
Nu zweef ik boven de zee
onpersoonlijk als mijn eigen schaduw
met onsterfelijke snelheid vlieg ik noordwaarts
richting eeuwigheid.
Ik verroer me niet...

Z a / s a 1 8 m e i / m ay 2 0 1 3 
1 7: 0 0/ 5 p m
D i o c e s a a n P a s t o r a a l C e n t r um ( a udit o r ium )
D i o c e s a n P a s t o r a l C e n t r e ( a udit o r y )

Brackx³

wereldcreatie van/world creation of

J oac h i m B r ac k x
Ca p p ella A m s t erda m —
Da n i el Re u s s
C o r d e C a m b r a d e l Pa l a u
d e l a M ú s i c a C ata l a n a —
Josep Vila i Casañas
Eric Ericsons Kammarkör —
Fredrik Malmberg

English Translation: Alan Stout

Nederlandse Vertalingen: Kim Maes
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met toelichting door componist en dirigenten
with comments from composer and conductors
moderatie/moderation: Rebecca Diependaele

D e co m p o n i s t a a n
het woord
een k lei n e
t o eli c h t i n g
ov er h e t
c r e at i ep r o c e s
en d e a a r d
va n d i t s t u k
Joachim Brackx
Cada canción/nihil est toto
For mixed choir
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Commissioned by the Festival van Vlaanderen—Mechelen
For the TENSO Days 2013

:

Cada canción/nihil est toto is geschreven in opdracht van het
Festival van Vlaanderen — Mechelen en is specifiek bedoeld voor een
uitvoering tijdens de TENSO-Days. Het basisidee van de opdracht was
een werk te schrijven dat gezongen kan worden door drie verschillende
koren in eenzelfde concert, waarbij de verschillen in interpretatie een
belangrijk en interessant onderdeel van het concert vormen.
Ik ben altijd al erg geïnteresseerd geweest in muzikale vrijheid
en het veelzijdig interpreteren van de partituur, dus besloot ik om een
paar fascinerende ideeën te onderzoeken om deze basisgedachte te
maximaliseren.
De uitvoerders van dit werk vinden ongewoon weinig interpretatieve aanduidingen terug in de partituur. Dit is een bewuste keuze.
Immers, zoals altijd is een partituur een indicatie van een muzikale gedachte. En deze indicatie kan nooit de muzikale ideeën van de componist
volledig en onfeilbaar naar de uitvoerder overbrengen.
Ik ben ervan overtuigd dat het proces van muzikale creatie een
dynamische uitwisseling is tussen drie partijen: het publiek, de artiesten
br ack x3
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en de componist. Ik wil er telkens naar streven om in mijn muziek deze
drie partijen als gelijkwaardige partners te behandelen, zodat elke partij
een creatieve rol is toebedeeld. Ik probeer muzikale werelden te creëren
die inspireren en de geesten van de deelnemers openen, in plaats van hen
exact te vertellen wat te doen, wat te horen of wat te voelen.
In dit stuk tracht ik deze ideeën ten volle te verkennen.

The composer speaks:
a note regarding
t h e nat u r e o f
this piece and
the context
o f i t s c r e at i o n

I firmly believe that the process of musical creation is a
dynamic exchange between three parties: the audience, the performers and the composer. In my music, I strive to make these
three parties equal partners, so that each has a creative role. I try
to create musical worlds that inspire and open the minds of the
participants, instead of telling them exactly what to do, what to
hear or what to feel.
This piece is an exploration of these ideas.
Joachim Brackx

This piece was written specifically for a performance during the
TENSO-Days organized by the Festival van Vlaanderen — Mechelen.
The core idea of the commission was to write a piece that can be performed by three different choirs during the same concert, in such a way
that the interpretative differences are interesting and meaningful.
I’ve been interested in multi-interpretability and musical freedom
for a while now, so I decided to explore a few intriguing ideas to maximize this core idea of the commission.
Therefore, the performers will find an unusually small amount of
interpretative notation in the score. This is deliberate.
As always, a score is an indication of a musical intention. An indication that by its very nature can never be complete or infallible in
communicating the musical ideas that are transmitted.
22
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Cada canción

Text: Federico García Lorca

Cada canción
es un remanso
del amor.

Every song
is the remains
of love.

Elk lied
is het restant
van liefde.

Cada lucero,
un remanso
del tiempo.
Un nudo
del tiempo.

Every light
the remains
of time.
A knot
of time.

Elk licht
het restant
van tijd.
Een knoop
van tijd.

Y cada suspiro
un remanso
del grito.

And every sigh
the remains
of a cry.

En elke zucht
het restant
van een roep.

Ovidius

From Metamorphoses, book XV — 176

Et quoniam magno feror aequore plenaque ventis
Vela dedi: nihil est toto, quod perstet, in orbe.
Cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago
Since I have embarked on the wide ocean, and given
full sails to wind, I say there is nothing in the whole
universe that persists. Everything flows, and is formed
as a fleeting image.
Sinds ik heb gezworven over de wijde oceaan, met
volle zeilen in de wind, zeg ik dat er niets in het hele
universum is dat blijft bestaan. Alles stroomt, en is
gevormd als een vluchtig beeld.

Z a / s a 1 8 m e i / m ay 2 0 1 3 
2 0 : 1 5/8 . 1 5 p m
Si n t- R o mb o ut s k at h e d r a a l
S a i n t Rumb o l d ’ s c at h e d r a l

Cappella
Amsterdam
Da n i el Re u s s
A n d r e a va n B e e k , M a r i j k e va n
d e r H a r s t, M a r i a K ö p c k e ,
A s t r i d L a m m e r s , Va l e r i a M i g n a c o ,
M a r j o va n S o m e r e n s o p r a a n / s o p r a n o
S a b i n e va n d e r H e y d e n ,
M i e k e va n L a r e n , N ata s c h a M o r s i n k ,
Åsa Olsson, Inga Schneider ,
Desirée Verlaan alt/alto
S t e fa n B e r g h a m m e r ,
R o b e r t C o u p e , J o n E t x a b e - A r z ua g a ,
D olf Drabbels, Guid o Groenland,
S at o s h i M i z u ko s h i t e n o r
N i c o l a s B o u l a n g e r , C h r i s t i a n va n E s ,
A n g u s va n G r e v e n b r o e k ,
B a r t O e n e m a , R o b e r t va n d e r V i n n e ,
Ba s t i a a n W i t s en b u rg b a s / b a s s
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Dit concert wordt ingeleid door Leo Samama (in het nederlands)
in het CC Mechelen om 19:00 (gratis) Introduction (in Dutch) by
Leo Samama in CC Mechelen at 7 pm (free admission)

Joachim Brackx………1975
Creatie — Cada canción / nihil est toto
Maurice Ohana………1913-1992
Tombeau de Louise Labé
Pascal Dusapin………1955
Umbrae mortis
Philippe Fénelon………1952
Uit Dix-huit Madrigaux d’après Rilke
VIII. O Bäume Lebens
XI. Feigenbaum
Philippe Hersant………1948
L’infinito
Ivan Fedele………1953
Cristaux de temps

Voor informatie over dit werk, zie p. 21-22
Information about this composition, see p. 22-23.

N	Het koor mag dan uit Amsterdam komen, een plek die je sneller associeert met grijze wolkenluchten dan met strakblauwe Zuiderse hemels, de
inhoud van zijn concertprogramma wendt resoluut de blik naar het zuiden.
De hoofdmoot daarvan wordt ingenomen door werk van Franse componisten, met uitstapjes naar Italië en Vlaanderen, al leggen op hun beurt ook
enkele van die Franse composities via referenties naar Guerrero en Fellini
de relatie met nog zuidelijkere (Spaanse en Italiaanse) culturele iconen.
De Franse muziek in de twintigste eeuw is wellicht evenzeer getekend door vernieuwers — denk aan Messiaen of Boulez — als door
traditie. Het overwegend Franse repertoire voor koor, waar dit programma uit put, illustreert dat brede spanningsveld tussen de vernieuwende
en zelfs uitgesproken avant-gardistische impulsen en het gewicht van
de traditie. De componisten waaruit werd gekozen bestrijken dan ook
een breed veld. Maurice Ohana typeerde zichzelf als een ‘hedendaags
archaïsch’ componist, wat ook blijkt uit zijn keuze voor een tekst van de
Renaissance-dichteres Louize Labé. Pascal Dusapin brengt een hommage aan de twintigste-eeuwse Spaanse componist Francisco Guerrero
en Philippe Hersant herdenkt de Italiaanse regisseur Fellini. Het werk
van de Italiaan Ivan Fedele is dan weer tekstloos, wat de abstracte behandeling van de menselijke stem des te sterker benadrukt en op die manier
wellicht de vernieuwende aspecten nadrukkelijker naar voor schuift. Of
ze nu teruggrijpen naar een historische traditie van waaruit de muziek
dan haar nieuwe, verrassende paden kan banen, of juist een radicaler
vertrekpunt nemen waaruit de breuk met die tradities voelbaar wordt,
steeds gaat het in dit concert om composities die zich op een kritische
en creatieve manier om het koorgenre bekommeren. Zo tonen ze diverse
facetten van een door en door eigentijdse omgang met wat koormuziek
nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, nog kan betekenen.
Maurice Ohana had zich kunnen beperken tot een zetting van
een gedicht van Louise Labé — want dat is het in wezen. Het gedicht dat
Ohana koos voor zijn twaalfstemmige a capella zetting, is haar sonnet O
beaux yeux bruns. Echter, door zijn werk de titel Tombeau de Louise Labé
(1990) mee te geven, knoopt Ohana aan bij de traditie van muzikale ‘grafmonumenten’, een gebruik dat al meegaat sinds Josquin een Déploration
sur la mort de Johannes Ockeghem componeerde, maar ook dienst kan doen
C a p p e l l a Am s t e r d a m — D a n i e l R e u s s
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als eerbetoon aan kunstenaars die historisch veel verder van de componist
verwijderd staan, denk maar aan Ravels Tombeau de Couperin. Wat er ook
van zij, het plaatst de vocale muziek nadrukkelijk in een context van leven
en dood. Ook voor Pascal Dusapin is de schaduw van de dood — weliswaar in het meervoud: Umbrae mortis (1997) — expliciet aanwezig in zijn
compositie. Dusapin schreef het naar aanleiding van het overlijden van de
Spaanse componist Francisco Guerrero, aan wie het ook is opgedragen.
Pascal Dusapin houdt zich sinds halverwege de jaren ’90 steeds intensiever bezig met vocale muziek. De focus van die interesse zijn duidelijk
zijn opera’s. Het effect daarvan is ook in de werken die geen scènische
factor hebben, voelbaar. Umbrae mortis was aanvankelijk zelfs bedoeld als
een scènisch stuk, maar bleef uiteindelijk een concertant werk. Dusapins
compositie gebruikt het Requiem van Ockeghem als blauwdruk zij het dan
eerder in de structuur en tekstkeuze dan in het muzikale materiaal.
In het oeuvre van Philippe Hersant zit L’Infinito (1993) in het
midden van een drieluik van vocale werken, geflankeerd door Lebenslauf
(1992), een liedcyclus op teksten van Hölderlin en Aus Tiefer Not (1994)
voor twaalf zangers, viola da gamba en orgel. Ook L’Infinito, op een
gedicht van Leopardi, is voor twaalf stemmen, maar dan wel a capella.
Waar al deze componisten het koor ondanks moderne harmonieën op
een relatief traditionele manier inzetten, kiest Ivan Fedele misschien
wel het sterkst voor een aparte benadering. Zijn keuze om zonder tekst
te werken , laat hem toe de stemmen om hun puur klankmatige kwaliteit
in te zetten. De titel Cristaux de temps (2010) verwijst naar de indruk
van abstractie die daarmee gepaard gaat, klank en muzikale structuur als
middel om de tijd zuiver uit te kristalliseren.
Net als Hersant is Philippe Fénelon een geletterde man, die
naast compositie bij Messiaen ook letterkunde en Oriëntaalse talen heeft
gestudeerd. In Madrigaux d’après Rilke (1995-1996) heeft hij zich in gedichten uit de Duineser Elegien van de Duitse dichter verdiept. Rilkes
esoterische, metaforenrijke poëzie inspireerde Fénelon tot diepgravende,
stille liederen. ‘Wir sind nicht wie der Feigenbaum’ die de bloeiperiode
overslaat en waarvan het ‘Sein’ in zijn vrucht besloten ligt, wij zijn niet
als de ‘trekvogels’ gewaarschuwd, maar overgeleverd aan winden voordat
we uiteindelijk in een ‘onbewogen vijver’ storten.
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E	Although the choir is from Amsterdam — a place more often
associated with dark grey clouds than with bright blue Mediterranean
skies — the program of their concert unequivocally looks south. The
majority of the pieces are written by French composers, with Italian and
Flemish additions. Although it should be pointed out that some of these
French pieces actually refer to Spanish and Italian cultural icons such as
Guerrero and Fellini.
French music in the twentieth century has probably as much been
shaped by innovators — the likes of Messiaen or Boulez — as much as
by tradition. The predominantly French choral repertoire of this concert
exemplifies the broad range from innovative or even outright experimental impulses up to the weight of tradition. The composers in question
are equally diverse. Maurice Ohana called himself a ‘contemporary archaic’ composer, which also shows in his choice of text by the renaissance
poet Louize Labé. Pascal Dusapin composed his work in homage to the
twentieth century Spanish composer Francisco Guerrero and Philippe
Hersant made a memorial for the Italian cinematographer Federico
Fellini. The piece by the Italian Ivan Fedele is textless, thus emphasizing
the abstract treatment of the human voice and possibly highlighting the
innovative musical aspects.
Whether they refer to a historical tradition from which the music
may find new and unexpected directions, or on the contrary choose a
more radical vantage point and break with tradition: the pieces on this
concert always deal with the choral idiom in a critical and creative way.
In doing so, they exemplify a contemporary approach to vocal music at
the beginning of the twenty first century.
Maurice Ohana could have opted for a mere setting of a poem
by Louise Labé — which it basically is; the poem in question is her
sonnet O beaux yeux bruns, which Ohana set for twelve-part a cappella
chorus. Yet, by choosing the title Tombeau de Louise Labé (1990) Ohana
aligns himself with a long tradition of musical ‘tombstones’ — a tradition dating back at least as far as Josquin’s Déploration sur la mort de
Johannes Ockeghem, but not necessarily limited to an immediate response
to the death of a composer and includes homages to historically more
remote artists as exemplified by, for instance, Maurice Ravel’s Tombeau
C a p p e l l a Am s t e r d a m — D a n i e l R e u s s
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de Couperin. Even regardless of all such precedents, Ohana situates this
choral piece explicitly in a context of life and death. Also for Pascal
Dusapin, the shadow of death — albeit in the plural: Umbrae mortis
(1997) — permeates his composition. Dusapin wrote it in memory of the
recently deceased Spanish composer Francisco Guerrero, to whom it also
is dedicated. From the early 1990s onwards, Pascal Dusapin has been
increasingly preoccupied with vocal music. The main focus of this tendency is without any doubt his operas, but the effect of this heightened
interest is also noticeable in works he wrote for the concert stage. Umbrae
mortis was initially conceived as a staged work, but while writing it the
composer changed his mind and made it into a concert piece. Dusapin’s
composition takes the Requiem by Ockeghem as a blueprint, although
rather on the level of the structure and the choice and ordering of texts,
than on the level of the musical material.
In the works of Philippe Hersant L’Infinito (1993) is the middle
part of a set of three vocal pieces, wedged in between Lebenslauf (1992),
a song cycle on texts by Hölderlin and Aus Tiefer Not (1994) for twelve
singers, viol and organ. Also L’Infinito, setting a poem by Leopardi, is a
twelve-part work, but this time a cappella. Whereas all these composers
do approach the choir from a relatively traditional angle, in spite of modern hamonies, Ivan Fedele may well be the composer in this program
who takes in the strongest position against the choral conventions. His
choice to abandon a text enables him to use the voices for the benefit of
their purely sonic qualities. The title Cristaux de temps (2010) adds to
the impression of abstraction involved: sound and musical structure as a
means to crystallise time.
Like Hersant, Philippe Fénelon is a man of letters — he studied
literature and Eastern languages, as well as a composition training with
Olivier Messiaen. In Madrigaux d’après Rilke (1995-1996) Hersant has
made a selection from the Duineser Elegien by the German poet. Rilke’s
esoteric poetry, rich in metaphors, inspired Fénelon to write profound,
hushed music. ‘Wir sind nicht wie der Feigenbaum’: we are unlike the fig
tree — which skips blossom and has its being encapsulated in the fruit
itself. We have not been warned, like the migratory birds, but are exposed
to winds before plunging into a ‘perfectly still pond’.
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Joachim Brackx

Cada canción (Text: Federico García Lorca)

Cada canción
es un remanso
del amor.

Every song
is the remains
of love.

Elk lied
is het restant
van liefde.

Cada lucero,
un remanso
del tiempo.
Un nudo
del tiempo.

Every light
the remains
of time.
A knot
of time.

Elk licht
het restant
van tijd.
Een knoop
van tijd.

Y cada suspiro
un remanso
del grito.

And every sigh
the remains
of a cry.

En elke zucht
het restant
van een roep.



Nihil est toto from Ovidius, Metamorphoses, book XV — 176

Et quoniam magno feror aequore plenaque ventis
Vela dedi : nihil est toto, quod perstet, in orbe.
Cuncta fluunt, omnisque vagans formatur imago
Since I have embarked on the wide ocean, and given
full sails to wind, I say there is nothing in the whole universe that persists.
Everything flows, and is formed as a fleeting image.
Sinds ik heb gezworven over de wijde oceaan, met volle zeilen in de wind,
zeg ik dat er niets in het hele universum is dat blijft bestaan.
Alles stroomt, en is gevormd als een vluchtig beeld.
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Maurice Ohana

Tombeau de LouiSe Labé

O beaux yeux bruns, ô regars destournez, ô chaus soupirs, ô larmes espandues,
ô noires nuits vainement atendues, ô jours luisans vainement retournez:
O tristes pleins, ô desirs obstinez, ô tems perdus, ô peines despendues,
ô mile morts en mile rets tendues, ô pire maus contre moy destinez.
O ris, ô front, cheveus, bras, mains et doits: ô lut pleintif, viole, archet et vois:
Tant de flambeaus pour ardre une femmelle!
De toy me plein, que tant de feus portant, en tant d’endrois d’iceus mon coeur tatant,
N’en est sur toy volé quelque estincelle.
O beautiful brown eyes, o averted eyes, o fiery sighs, o tears like a flood,
o black nights of longing in vain, o magnificent days approaching me again in vain.
O sad laments, o obstinate desires, o lost time, o ensuing sorrow,
o thousand dead in a thousand spread nets, o vilest of evil destined for me.
O laughter, o forehead, hairs, arms, hands, fingers, So many torches to set
alight a female animal!
o lamenting lute, viol, bow, voices,
I lament you, of so many fires, carried to so many places, from my beating heart.
Not one spark having spattered on you.
O mooie bruine ogen, o afgewende blik,
o hete zuchten, o tranen als een vloed, o zwarte nachten in vergeefs verwachten,
o schitterende dagen, komen mij vergeefs weer tegemoet.

Pascal Dusapin

Umbrae mortis

Kyrie eleison
Christe eleison
Requiem aeternam
et lux perpetua
Exaudi orationem meam
Ad te omnis caro veniet
Si ambulem in medio umbrae mortis


Shadows of death
Lord, have mercy upon us
Christ, have mercy upon us
Eternal peace
and eternal light
Hear my prayer
To you shall all flesh come
Even though I walk through the valley of the shadows of death


Schaduwen van de dood

Heer, wees ons genadig
Christus, wees ons genadig
Eeuwige rust
en eeuwig licht
Luister naar mijn gebed
Tot U komt alle vlees
Al wandel ik midden in de schaduwen van de dood

O droeve klaagzang, o halsstarrige verlangens, o verloren tijd, o voortvloeiende smart,
o duizend doden gestorven in duizend gespannen valnetten, o slechtste kwaad voor
mij bestemd.
O lach, o voorhoofd, haren, armen, handen, vingers, o klaaglijke luit, vedel, strijkstok,
stemmen: Zo vele fakkels om een vrouwtjesdier in vuur en vlam te zetten!
Over jou beklaag ik mij, dat van zo veel vuren, gedragen naar zo vele plekken,
vanuit mijn kloppend hart, op jou geen enkel vonkje is gespat.
Nederlandse Vertaling: Isabelle van Riemsdijk
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Philippe Fénelon


Uit: Dix-huit Madrigaux d’après Rilke
VIII. O Bäume Lebens (Text: Rainer Maria Rilke)

O Bäume Lebens, o wann winterlich?
Wir sind nicht einig. Sind nicht wie die Zugvögel verständigt. Überholt und spät,
so drängen wir uns plötzlich Winden auf
und fallen ein auf teilnahmslosen Teich.


VIII. O Trees of Life
When, o trees of life, does your winter come?
We are not in harmony with the earth.
Our blood does not forewarn us like migratory birds’.
Late, overtaken, we force ourselves abruptly onto the wind
and fall to earth at some iced-over lake.

VIII. O Levensbomen
Wanneer, o levensbomen, breekt uw winter aan?
Wij zijn niet met de aarde één. Zijn niet als trekvogels begaafd.
Te laat, en achterhaald, bestijgen
wij onverhoeds een ongetemde wind,
en storten neer in onverschillige vijvers.

XI. Feigenbaum
Feigenbaum, seit wie lange schon ist’s mir bedeutend,
wie du die Blüte beinah ganz überschlägst
und hinein in die zeitig entschlossene Frucht,
ungerühmt, drängst dein reines Geheimnis.
[...]
Wir aber verweilen,
ach, uns rühmt es zu blühn, und ins verspätete Innre
unserer endlichen Frucht gehn wir verraten hinein.


XI. Fig Tree

Fig tree, for how long now have I found meaning
in the way you almost forget to bloom
and drive without drama your pure mystery
into the young determined fruit.
[...]
We, overdue ones, however, oh, we praise the blooming, until we eventually,
betrayed, enter the abandoned flesh of our finite fruit.


XI. VijgeNboom

Vijgenboom, hoe lang reeds versta ik uw lering,
zoals gij de bloei bijna helemaal overslaat
en, ongeroemd, het zuiver geheim van uw wezen
samenbalt in de vroegtijdige rijpheid der vrucht.
[...]
Wij achterstalligen echter,
ach, wij prijzen de bloei, tot wij uiteindelijk, verraden,
het verlate vlees ingaan van onze eindige vrucht.



Vertalingen uit Rainer Maria Rilke:
De elegieën van Duino & De sonnetten aan Orpheus,
door W. Blok, W. Bronzwaer en C.O. Jellema.
Uitgeverij Ambo, Baarn (1996).
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Philippe Hersant

L’infinito

Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai,
Silenziosa luna?
Sorgi la sera, e vai,
Contemplando i deserti; indi ti posi.



[L’Infinito]
Sempre caro mi fu quest’ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando, interminati
spazi di là da quella, e sovrumani
silenzi, e profondissima quiete
io nel pensier mi fingo; ove per poco
il cor non si spaura. — E come il vento
odo stormir tra queste piante, io quello
infinito silenzio a questa voce
vo comparando: e mi sovvien l’eterno,
e le morte stagioni, e la presente
e viva, e il suon di lei. Così tra questa
immensità s’annega il pensier mio,
e il naufragar m’è dolce in questo mare.


De Oneindigheid

Wat doe je daar, maan aan de hemel? Zeg me
wat doe je, zwijgende maan?
Je komt op in de avond, bereist
schouwend de leegte, en gaat dan weer onder.

The Infinit y
What doest thou in heaven, o moon? Say,
silent moon, what doest thou?
Thou risest in the evening; thoughtfully
Thou wanderest o’er the plain, then sinkest to thy rest again.
[The Infinity]
This solitary hill has always been dear to me
and this hedge, which prevents me from seeing
most of the endless horizon.
But when I sit and gaze, I imagine,
in my thoughts, endless spaces beyond the hedge,
an all encompassing silence and
a deeply profound quiet, to the point
that my heart is quite overwhelmed.
And when I hear the wind
rustling through the trees
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I compare its voice to the infinite silence.
and eternity occurs to me,
and all the ages past, And the present time,
and its sound. Amidst this immensity my thought drowns:
and to flounder in this sea is sweet to me.
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[De Oneindigheid]
Steeds was mij deze eenzame heuvel lief
en deze heg, die aan zoveel zijden
de verre horizon aan ’t oog onttrekt.
Telkens als ik hier zit, stel ik me
erachter onmetelijke ruimten voor, en stilten
die ’t menselijk begrip te boven gaan,
en peilloos diepe rust; waarbij ik soms
bijna verstijf van angst. En als ik dan de wind
door deze takken heen hoor waaien, dan vergelijk
ik die immense stilte met dit geruis:
ik denk aan de eeuwigheid,
aan de afgestorven jaren, en aan dit
dat leeft, en aan ’t geluid ervan. En zo verdrinkt
mijn geest in eindeloze diepten,
en zoet is ’t mij in deze zee te zinken.
Vertaling Canto notturno door Margriet Agricola
Vertaling L’Infinito door Frans van Dooren,
uit Giacomo Leopardi, Canti (Ambo, Baarn 1991)

Vertalingen: Kim Maes
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N	Misschien heeft het te maken met de band met de taal, of de
intieme verbondenheid tussen de stem en de persoon aan wie die stem
toebehoort, maar in elk geval blijkt de vocale muziek vaak nauw aan
te sluiten bij een gevoel van nationale of culturele identiteit. Met een
Catalaans koor dat een uitgebreide selectie van hedendaagse Catalaanse
en Baskische componisten meebrengt is dat niet anders.
Toch is die nationale invalshoek in dit programma wellicht niet
eens de belangrijkste verbindende factor tussen de gekozen werken.
Immers, de aanwezigheid van Vaughan Williams, een componist die toch
niet gauw als Noord-Iberisch gecatalogeerd zou worden, plaatst alles in
een veel ruimer perspectief.
Een beredeneerd gekozen sleutel tot dit programma is Madrigal
XIII van de zestiende-eeuwse componist Joan Brudieu. Het concert
beginnen met dit madrigaal, plaatst renaissance-polyfonie in de kijker,
als model voor een manier om met vocale muziek om te gaan die zijn
sporen zou nalaten doorheen al de daaropvolgende eeuwen. De twintigste en eenentwintigste-eeuwse werken op dit programma bouwen
in zekere zin allemaal voort op die muzikale verworvenheden, of ze er
nu openlijk naar refereren, de invloeden homogeen hebben geabsorbeerd of er zich zelfs tegen afzetten. Mooi meegenomen is dat Brudieu
de belangrijkste Catalaanse componist uit de zestiende eeuw was en
dat ook langs die weg de invloed op de hedendaagse Catalaanse (en
Baskische) componisten in de tweede helft van het programma ‘regionaal’ verankerd is.
Het sterkst in dialoog met renaissancemuziek, gaat ongetwijfeld
het werk van Ralph Vaughan Williams. Zijn Mis in sol klein voor twee
koren en een solistenkwartet behoort tot de belangrijkste grootschalige
liturgische werken aan het begin van de twintigste eeuw (1921-1922).
De wat conservatieve muziektaal had in dit genre dan ook een echte
functie, namelijk aansluiten bij de traditie en het ideaal van perfecte balans tussen de stemmen, contrapuntisch raffinement en evenwicht tussen
structuur en expressie zoals dat in de zestiende eeuw naar voor komt,
werkte duidelijk inspirerend. Deze mis is een openlijke hommage aan
de meerkorige muziek van Pierluigi da Palestrina en diens leerlingen.
Niettemin heeft Vaughan Williams’ Mis ook onmiskenbare moderne
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elementen en weet hij een formeel evenwicht en zeer communicatieve
expressie nauwkeurig in balans te brengen.
De Catalaanse en Baskische componisten die hier verzameld zijn,
behoren tot diverse generaties, hebben verschillende esthetische achtergronden en ook hun relatie tot koormuziek (of muziek in het algemeen)
varieert. Zo zijn Javier Busto, David Azurza en uiteraad Josep Vila (de
dirigent van het concert vanavond) gespecialiseerd in koormuziek terwijl de andere componisten er een meer diverse werklijst op nahouden.
Diversiteit spreekt ook uit de carrières van de componisten: Javier Busto
is opgeleid als geneesheer en Carles Gumi is een geoloog en computerwetenschapper. Hun muziek in dit programma is echter verbonden door
een gevoeligheid voor de polyfone vocale traditie.
In het werk van Brudieu stonden de strakke organisatie en soberheid ten dienste van de expressieve kracht van de gedichten van
Ausias March, de dichter die het vaakst voorkomt in Brudieus madrigalen. Zijn compositiestijl, geworteld in modaliteit, contrapunt en een
wat archaïsche benadering van harmonie, vind je ook terug in het werk
van een aantal hedendaagse componisten, zoals de Bask Javier Busto en
de Catalanen Xavier Pagès, Albert Gumi en Joan Guinjoan. Waar de
eerste drie erin slagen hun koorschriftuur te vernieuwen zonder de band
met de traditionele harmonie te verbreken, weet Guinjoan die band juist
te bewaren terwijl hij resoluut voor atonale harmonie kiest.
De werken van David Azurza en Josep Vila zoeken een vrijer
register op en benaderen respectievelijk folkloristische aspecten (in het
geval van Azurza) of zelfs regelrecht humoristische elementen bij Vila.
Allebei trekken ze de contrasten tussen contrapunt en homofonie verder
door om nieuwe texturen te creëren waar klankclusters, polyritmiek en
aleatorische procédés in verwerkt worden. In Azurza’s Oihu hau vermeldt
het gedicht van Xabier Lizardi de magie van een veld vol appelbomen in
bloei en beschrijft met behulp van percussie de overrompelende inslag
van de appeloogst. Het werk van Josep Vila is een divertimento geïnspireerd op het Catalaanse volksliedje La Filadora (de spinster) wat, gelezen
van achter naar voor, L’Arodalif wordt.
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E	Is it the link with language, or the intimate connection between
a voice and the person it belongs to? Whatever the reason may be, vocal
music often closely connects with a sense of national or cultural identity.
With a Catalan choir bringing a large selection of Catalan and Basque
composers, this is no different. Still, this ‘national’ angle is probably not
even the most important unifying factor in today’s concert program.
With the presence of works by Vaughan Williams and Brackx, two composers who can hardly be described a North-Iberian, everything can be
considered as part of a much wider perspective.
A deliberately chosen key to this program is Madrigal XIII by the
sixteenth century composer Joan Brudieu. Opening the concert with
this madrigal highlights renaissance polyphony as a model of vocal style
that has left its marks throughout the next centuries. In some sense, the
twentieth and twenty first century works on this program all reflect on
these musical characteristics, whether they openly refer to renaissance
elements, homogenously integrate these influences or even engage in
an antagonistic dialogue. Not coincidentally, Brudieu is regarded as the
most important Catalan composer from the sixteenth century and also in
that regard, the influence on contemporary Catalan (and Basque) composers in the second half of the program has been assured.
The most thorough dialogue with renaissance music is undoubtedly
to be found in the work of Ralph Vaughan Williams. His Mass in g minor
for two choirs and a quartet of soloists belongs to the most significant
large-scale liturgical compositions from the beginning of the twentieth
century. His somewhat conservative musical idiom served a real purpose in
this piece, namely the connection with tradition and the ideal of a perfect
balance between the parts, contrapuntal refinement, and a deliberate balance between structure and expression. Such characteristics can be found in
sixteenth-century music and must have had an inspiring effect. This Mass
openly renders homage to the style of Giovanni Pierluigi da Palestrina
and his pupils. Nonetheless, Vaughan Williams’ Mass includes recognisably
modern elements and the composer very carefully manages to maintain
equilibrium between formal clarity and communicative expressivity.
The Catalan and Basque composers who are brought together
here, belong to different generations, have different esthetic backgrounds,
C o r d e C a mb r a d e l P a l a u d e l a M ú s i c a

43

and even their affinity with choral music (or even music as such) varies.
Javier Busto, David Azurza and obviously Josep Vila (tonight’s conductor) are true choral specialists, while the other composers have a more
diverse musical output. Diversity also shows in their respective careers:
Javier Busto received a medical training and Carles Gumi is a geologist and computer scientist. What does connect the composers in this
program, however, is their sensitivity for the polyphonic vocal tradition.
In the work by Brudieu the stark musical organisation and sense
of understatement have been chosen in function of the expressive power
of the poems by Ausias March, the poet who supplied the majority of
the texts used in Brudieu’s madrigals. His compositional style, rooted in
modality, counterpoint and a somewhat archaic type of harmony, can
be said to have vague reminiscences in the work of some contemporary
composers, such as the Basque Javier Busto and the Catalans Xavier
Pagès, Albert Gumi and Joan Guinjoan. While the first three manage
to renew their choral writing without abandoning traditional harmony
entirely, Guinjoan deliberately opts to maintain such connections while
systematically using atonal harmony.
The compositions by David Azurza and Josep Vila share a more
free appearance, involving respectively folkloristic aspects (in Azurza’s
case) or even outright humoristic elements (Vila). Both build onto the
contrasts between counterpoint and homophony to explore new textures,
involving clusters, polyrhythms and aleatoric procedures. In Azurza’s
Oihu hau, the poem by Xabier Lizardi speaks of the magic of a field filled
with apple trees in bloom and describes with the use of percussion the
overwhelming impact of the apple harvest. The piece by Josep Vila is a
divertimento inspired by the Catalan folk song La Filadora (the spinner)
which, when read backwards becomes L’Arodalif.

44

C o r d e C a mb r a d e l P a l a u d e l a M ú s i c a

Joan Brudieu

Fantasiant Amor

Fantasiant, amor a mi descobre
los grans secrets que als pus subtils amaga
e mon jorn clar als hòmens és nit fosca
e visc de ço que persones no tasten.
Tant en amor l’esperit meu contempla
que par del tot fora del cos s’aparte,
car mos desigs no són trobats en home
sinó en tal que la carn punt no el torbe.


Daydreaming Love

Daydreaming, love shows me
the great secrets it hides to sharp people,
and my clear day is dark night for men,
and I live from what people doesn’t taste.
My spirit contemplates so in love
that it seems it moves over my body,
because my desires are in nobody
but in that one not disturbed by the flesh.


Dagdromende liefde

Dagdromend toont de liefde mij
de grote geheimen die ze verbergt aan gewiekste mensen,
en mijn heldere dag is een duistere nacht voor mannen,
en ik leef van wat mensen niet lusten.
Mijn geest contempleert zodanig in de liefde
dat ze over mijn lichaam lijkt te bewegen,
want mijn verlangens zijn in niemand
behalve in die ene die niet door het vlees worden gestoord.
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Si fos amor



If love were
If love were reasonable substance
and it could be in the lordship scepter,
rewarding merits and punishing unworthiness,
I’ll be unique between the best lovers,
because I can undo the mixture
between the good and the bad desires.
I don’t need a penalty, the bad desires don’t tempt me:
its reason on me is nullified.


Iris between thistles
Iris between thistles, my desire is temper
in all that lovers have no temper.
That’s what love does, which likes that I feel
its great treasures: only to me it reveals.


Iris tussen distels

Iris tussen distels, mijn verlangen is temperament
in dat alles hebben minnaars geen temperament.
Dat is wat liefde doet, aan wie behaagt wat ik voel.
Haar grote schatten: alleen aan mij onthullen ze zich.
Als liefde...

Als liefde een rationele substantie was
en ze in de scepter van een landheer zou kunnen huizen,
verdiensten belonend en onwaardigheid straffend,
zal ik uniek zijn tussen de beste minnaars,
omdat ik de mengeling ongedaan kan maken
tussen de goede en de slechte verlangens.
Ik heb geen straf nodig, de slechte verlangens brengen me niet in verleiding:
haar ratio wordt bij mij tenietgedaan.


46

Llir entre cards

Llir entre cards, lo meu voler se tempra
en ço que null amador sap lo tempre.
Ço fai amor, a qui plau que jo senta
sos grans tresors: sols a mi els manifesta.

Si fos amor substança raonable
e que es trobàs de senyoria ceptre,
béns guardonant e punint los demèrits,
entre els mellors sols me trobara fènix,
car jo tot sols desempare la mescla
de lleigs desigs qui ab los bons s’embolquen.
Castic no em cal, puix de assaig no em tempten:
la causa llur en mi és feta nul·la.




Javier Busto
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum,
ut animalia viderent Dominum natum,
jacentem in praesepio!
Beata Virgo, cujus viscera
meruerunt portare
Dominum Christum.
Alleluia.
O great mystery,
and wonderful sacrament
that animals should see
the new-born Lord,
lying in a manger!
Blessed is the Virgin whose womb
was worthy to bear
Christ the Lord.
Alleluia.
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O Magnum Mysterium

O groot mysterie
en wonderbaarlijk sacrament
dat dieren de pasgeboren Heer
mogen aanschouwen
liggend in een kribbe!
Gezegend is de maagd wiens schoot
waardig was te dragen
Christus onze Heer.
Halleluja.
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Xavier Pagès

Ave Maria

Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Jesus.
Sancta Maria mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostrae.
Amen.
Hail Mary 



Hail Mary, full of grace,
the Lord is with Thee.
Blessed art thou amongst women
and blessed is the fruit of thy
womb Jesus.
Holy Mary, Mother of God,
pray for us sinners,
now and at the hour of our death.
Amen.
Carles Gumí

Wees gegroet Maria

Wees gegroet Maria, vol van genade,
de Heer is met U.
Gezegend zijt Gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht
van Uw lichaam, Jesus.
Heilige Maria, Moeder Gods,
bid voor ons, arme zondaars,
nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Pax (Text: de Púnica de Silius Italicus)

Pax optima rerum, quas homini novisse datum est;
pax una triumphis innumeris potior;
pax, custodire salutem et cives aequare potens.


Peace
Peace is the best thing that men may know;
peace is better than a thousand triumphs;
peace has power to guard our lives and secure equality among fellow citizens.


Vrede

Vrede is het beste dat mannen kennen mogen;
vrede is beter dan duizend overwinningen;
vrede heeft de kracht om onze levens te bewaken en gelijkheid te vrijwaren
onder medeburgers.
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Joan Guinjoan
Encara és temps de somiar? Encara

(Text: Màrius Torres)
Encara
l’albada freda, translúcida i clara,
eolca el llom de les boires del matí.
El primer raig de sol, senyal diví,
vibra amb un tremolor de violí.
Oh rossinyol que et poses a cantar
com si la nit comencés ara:
Encara és temps de somiar?
Encara!
El vespre plana. Una aureola clara
retalla els cims. El sol es colga al mar.
I aquest misteri vell, familiar,
dels estels que es desclouen a l’atzar!
Oh nit fecunda de somni i demà!
Lluna naixent, vermella ara,
encara és hora de cantar:
Encara!

It ’s still time to dream?
it is

Is het nog steeds tijd om te
dromen? Dat is het zeker!

Still
the cold dawn, translucent and light,
plough the back of the morning fog.
The first sun ray, divine sign,
trembles as a violin’s vibration.
Oh nightingale, you sing
as if the night starts right now:
Is it still time to dream?
It is!
The twilight glides. A light aureole
silhouetted the peaks. The sun buries
itself in the sea.
And this old mystery, familiar,
of the stars that randomly bloom!
Oh fecund night of dreams and
tomorrows!
Rising moon, red now,
is it still time to sing:
It is!

Nog steeds
ploegt de koude dauw, doorschijnend en licht,
de achterkant van de ochtendmist.
De eerste zonnestraal, goddelijk teken,
trilt als de vibratie van een viool.
Oh nachtegaal, jij zingt
alsof de nacht nu meteen begint:
Is het nog steeds tijd om te dromen?
Dat is het zeker!
De schemering glijdt voort. Een lichtaureool
tekent de pieken af. De zon begraaft
zichzelf in de zee.
En dit oude mysterie, herkenbaar,
van de oude sterren die willekeurig bloeien!
Oh vruchtbare nacht van dromen
en dingen die komen gaan!
Opkomende maan, nu rood,
is het nog steeds tijd om te zingen:
Dat is het zeker!
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Ralph Vaughan Williams

Lord God, heavenly King, o God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, only begotten Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the Father.
You take away the sins of the world, have mercy on us;
you take away the sins of the world, receive our prayer.
You are seated at the right hand of the Father, have mercy on us.
For you alone are the Holy One, you alone are the Lord, you alone are the
Most High, Jesus Christ, with the Holy Spirit, in the glory of God the Father.
Amen.

Mass in G minor







Kyrie Eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Lord, have mercy on us.
Christ, have mercy on us.
Lord, have mercy on us.

Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.



Kyrie

Gloria

Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus;
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus. Met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen.

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te.
Glory to God in the highest
and on earth peace to people of good will.
We praise you. We bless you, we adore you.
we glorify you, we give you thanks for your great glory.
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U, dank voor Uw grote heerlijkheid.
Gratias agimus Tibi propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Jesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus, tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.
Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris.
Amen.
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Credo

Credo in unum Deum.
Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum.
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero.
genitum non factum, consubstantialem Patris per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine,
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato,
passus et sepultus est.
et resurrexit tertia die, secundum Scripturas.
et ascendit in caelum: sedet ad dexteram Patris,
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I believe in one God,
the Father almighty, Maker of heaven and earth,
and of all things visible and invisible.
And in one Lord, Jesus Christ the only-begotten Son of God.
Born of the Father before all ages.
God of God, Light of Light, true God of true God.
Begotten, not made, of one substance with the Father.
By whom all things were made.
Who for us men and for our salvation came down from heaven.
And became incarnate by the Holy Spirit of the Virgin Mary:
And was made man.
He was also crucified for us, suffered under Pontius Pilate,
and was buried. And on the third day He rose again according to the Scriptures.
He ascended into heaven
Ik geloof in één God,
de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde,
van al wat zichtbaar en onzichtbaar is.
En in één Heer, Jezus Christus, eniggeboren Zoon van God,
voor alle tijden geboren uit de Vader.
God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God.
Geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader,
en door Wie alles geschapen is.
Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
Hij heeft het vlees aangenomen door de heilige Geest uit de Maagd Maria,
en is mens geworden.
Hij werd voor ons gekruisigd, Hij heeft geleden onder Pontius Pilatus
en is begraven. Hij is verrezen op de derde dag, volgens de Schriften.
Hij is opgevaren ten hemel
Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cujus regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi.
Amen.
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And sits at the right hand of the Father. He will come again in glory
to judge the living and the dead and
His kingdom wil have no end.
And in the Holy Spirit, the Lord and Giver of life,
Who proceeds from the Father and the Son. Who together with the Father
and the Son is adored and glorified, and who spoke through the prophets.
And one holy, Catholic and Apostolic Church.
I confess one baptism for the forgiveness of sins
and I await the resurrection of the dead and the life of the world to come
Amen.
En zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zal wederkomen in heerlijkheid
om te oordelen levenden en doden, en aan zijn rijk komt geen einde.
Ik geloof in de heilige Geest, die Heer is en het leven geeft; die voortkomt uit
de Vader en de Zoon;
die met de Vader en de Zoon te samen wordt aanbeden en verheerlijkt;
die gesproken heeft door de profeten.
Ik geloof in de éne, heilige, katholieke en apostolische Kerk.
Ik belijd één doopsel tot vergeving van de zonden.
Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk.
Amen.


Sanctus-Benedictus

Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus, qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
Holy, holy, holy,
Lord, God of Hostes.
Heaven and earth are full of
thy glory.
Hosanna, in the highest.
Blessed is he that commeth
in the name of the Lord.
Hosanna, in the highest.

Heilig, heilig, heilig,
De Heer, de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van
Uw heerlijkheid.
Hosanna in den hoge.
Gezegend Hij die komt
in de naam des Heren.
Hosanna in den hoge.
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Agnus Dei

Agnus Dei qui tollis peccata mundi,
Miserere nobis.
Dona nobis pacem.
Lamb of God, who take away sins of world,
have mercy on us.
Grant us peace.
Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.
Geef ons de Vrede.
David Azurza


Oihu hau (Text: Xabier Lizardi) This shout
Airian…
Elurte airian geldia,
inguma-atsegintokia iduri
Sagasti berri, sagasti zuri.

In the air…
A snowfall immobilized in the air
like a butterfly paradise.
Young apple orchard, white apple orchard.

Bekik iretzat oiu alai au:
sagasti, iretzat; bereizki bai’au
yaiez yantzi zorna berriak!

My shout of joy is for you:
for you apple orchard, to whom the new
sap
cover you in party dress!

Bizitza duk agiri garretan...
bizitza, ler-berri, adarretan...
Igan dik sort-ogea Udaberriak!

The life shines flaming in you…
life explodes in your branches…
in you Spring has its birth bed!

Sagar biltzen kizkaia
Sagar jotzen indarrez.
Sagar bilketa
Sagar jotzea
Jai-jaia!

Picking apples with the kizkaia*,
Beating apples hard.
The apple harvest.
Crushing apples.
Great Party!

Sagasti hiretzat oiu alai au!

Make it to you my shout of joy.



Deze schreeuw
In de lucht…
Sneeuwval onbeweeglijk in de lucht
als een vlinderparadijs.
Jonge appelboomgaard, witte appelboomgaard.
Mijn vreugdekreet is voor jou:
voor jou appelboomgaard, jij die door de verse hars bedekt wordt
met een feestjurk!
Het leven schittert vurig in jou
leven barst open in jouw takken
in jou heeft de Lente haar kraambed!
Appels plukken met de kizkaia,*
appels hard slaan.
De appeloogst.
Appels verpulveren.
Geweldig Feest!
Maak het mijn vreugdekreet aan jou.
*de schuine tekst is niet van de auteur van het lied

* text in italics doesn’t belongs to
the author of the song’s words
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Josep Vila i Casañas

L’arodalif

Un pobre pagès tenia una filla,
tenia quinze anys i encara no fila.

What shall you do with the cloth, beautiful Maria?
I’ll do sheets, sheets and shirts.
Of what is left I’ll set up a shop
there will be none so well supplied.

Tralaralalala, prim fila, prim fila,
Tralaralalala, prim fila, prim fila i se’n va.

And with the scraps I will dress dolls
people will say: nice shop!

Pren filosa i fus dóna un tomb per vila,
n’encontra un galant el que ella volia.



— D’on veniu Joan? — On aneu Maria?
Vaig al teixidor que hi tinc peça ordida.

Een arme boer had een dochter,
ze was vijftien en spon nog steeds niet.

Quantes canes hi ha hermosa Maria?
Setze canes té, me’n manquen les quinze.

Tralaralalala, ze spleet haren,
tralaralalala, ze spleet haren en ze gaat.

Què en farem del drap, hermosa Maria?
En farem llencols, llençols i camises.

Grijpt de spinrokken en de spoel en trekt de stad in
om een edelman te vinden, diegene die zij wou.

Del que ens quedarà pararem botiga
cap més no hi haurà de tan proveïda.

— Waar kom jij vandaan Johannes? — Waar ga je heen Maria?
Ik ga naar de wever, waar ik het materiaal liggen heb.

I del retallets vestirem les nines
la gent ne diran: hermosa botiga!

Hoeveel voet is het lang, mooie Maria?
Zesennegentig, ik mankeer er negentig.



L’arodalif
A poor farmer had a daughter,
she was fifteen and still doesn’t spin.
Tralaralalala, she split hairs,
tralaralalala, she split hairs and she goes.
Grab the distaff and the spindle and goes around the town
find a gentleman, the one she wanted.

L’arodalif

Wat zal je doen met de stof, mooie Maria?
Ik zal lakens maken, lakens en hemden.
Met wat er over is zal ik een winkel openen
er zal niemand zo goed voorzien zijn.
En met de overschotjes zal ik poppen kleden,
de mensen zullen zeggen: wat een mooie winkel!

— Where do you come from, John? — Where are you going Maria?
I’m going to the weaver, where I have the material plotted.
How many feet long is it beautiful Maria?
Ninety six feet, I left ninety.
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V r / f r 1 7, Z a / s a 1 8 m e i/ m ay 2 0 1 3  9 : 0 0/ 9 A M - 1 3 : 0 0/ 1 P M
CC M e c h e l e n & D i o c e s a a n Pa s t o r a a l C e n t r um
CC M e c h e l e n & D i o c e s a n Pa s t o r a l C e n t r e

Eric Ericsons
Kammarkör —
Fredrik Malmberg
Ja m es Wo o d
H a n s Ko o l m e e s
N	De ontwikkeling van nieuw koorrepertoire is een van Tenso’s
primaire doelstellingen. In de volgende jaren organiseert Tenso een
reeks workshops onder de leiding van componist/dirigent James
Wood en met medewerking van professionele koren om jonge componisten te stimuleren om voor kamerkoor te componeren.
Na de eerste ronde in Stockholm (oktober 2012), werden
drie componisten geselecteerd voor de tweede ronde in Mechelen:
E	The development of new choral repertoire is one of Tenso’s
primary missions. In the coming years, the network organizes a
series of workshops under the direction of composer/conductor
James Wood and with the participation of professional choirs, to
stimulate young composers to write for chamber choir.
After the first round in Stockholm (October 2012), the following composers were selected for the second round in Mechelen:

Z a / s a 1 8 m e i / m ay 2 0 1 3 
1 1 : 0 0/ 1 1 A M
D i o c e s a a n Pa s t o r a a l C e n t r um
D i o c e s a n Pa s t o r a l C e n t r e

Kinderstemmen
Singing for
children
met/with

Thomas Smetryns
N	In 2009 schreef Thomas Smetryns A Romantic Environment
voor achttien kinderstemmen. Tijdens deze workshop leren de
deelnemers enkele fragmenten uit dit werk zingen, en krijgen ze
ook de kans om één van de gebruikte technieken zelf toe te passen
(bvb. op een kindergedicht of haiku).
E	In 2009 Thomas Smetr yns composed A Romantic
Environment for eighteen children’s voices. During this workshop
the participants learn how to sing a few excerpts from this work,
and they are also given the chance to apply one of the utilized
techniques (e.g. on a children’ poem or a haiku).

Eugene Birman, 1987 (LV/US) (studies in EE/UK)
Jamie Man, 1987 (UK — studies in NL)
Mátyás Wettl, 1987 (HU — studies in NL).
Tenso Young Composers Workshop wordt mogelijk
gemaakt met de steun van de Ernst von Siemens Musikstiftung
en het Cultuurprogramma van de Europese Unie.
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Tenso Young Composers Workshop is organized
with the friendly support of the Ernst von Siemens Musikstiftung
and the Culture Programme of the European Union.

Tenso Jonge componisten workshop
T e n s o Yo u n g Co m p o s e r s Wo r ks h o p

Toonmoment: kapel/Showcase: chapel
Za Sa 18 mei/may — 16:00/4 PM
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D i o c e s a a n Pa s t o r a a l C e n t r um
D i o c e s a n Pa s t o r a l C e n t r e

Ko o r k li n i ek
Choir Clinic

Zing
zweeds
Sing
Sw e d i s h

met/with

Da n i El Re u s s
N	Ben je ziek? Laat dan een diagnose stellen! Heb je met je
koor een probleem bij het uitvoeren van een werk uit de twintigste
of eenentwintigste eeuw? Of worstel je met de blending van de
stemmen? Kom je probleem demonstreren aan de Nederlandse
topdirigent Daniel Reuss en hij helpt je gegarandeerd verder.
E	Having trouble? Let yourself be diagnosed! Having problems executing certain twentieth or twenty first century works
with your choir? Or are you wrestling with blending the parts?
Come demonstrate your problem to the Dutch world-class conductor Daniel Reuss and he is guaranteed to help you.

met/with

		

Fredrik Malmberg

N	De leden van het Eric Ericsons Kammarkör en zijn dirigent nodigen volwassen festivalgangers uit om een Zweeds lied
mee te zingen.

E	The members and the conductor of the Eric Ericsons
Kammarkör are inviting adult festival goers to sing along to a
Swedish song.

Toonmoment: kapel/Showcase: chapel
Za Sa 18 mei/may — 16:00/4 PM
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Z a / s a 1 8 m e i / m ay 2 0 1 3 
1 3 : 3 0/ 1 . 3 0 P M
D i o c e s a a n Pa s t o r a a l C e n t r um
D i o c e s a n Pa s t o r a l C e n t r e

Zing
C a ta l a a n s
Sing
C a ta l o n i a n
met/with

Josep Vila i Casañas
N	De leden en dirigent van het Cor de Cambra del Palau
de la Música Catalana nodigen volwassen festivalgangers uit om
een Catalaans lied mee te zingen.
E	The members and the conductor of the Cor del Palau de la
Música Catalana are inviting adult festival goers to sing along to a
Catalan song.

Toonmoment: kapel/Showcase: chapel
Za Sa 18 mei/may — 16:00/4 PM
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Z a / s a 1 8 m e i / m ay 2 0 1 3 
1 6 : 0 0/4 P M
D i o c e s a a n Pa s t o r a a l C e n t r um
D i o c e s a n Pa s t o r a l C e n t r e

Muzikale salons
R o u n d - ta b l e
conferences
met/with

U r b a i n Va n A s c h
Ja m es Wo o d
J oa c h i m B r a c k x
N	En petit comité alles te weten komen over het Mechelse koorleven en de Mechelse koorcomponisten van de voorbije eeuw? Urbain
Van Asch is hiervoor de ultieme gids (gesprek in het Nederlands).
Of liever ingewijd worden in de specifieke noden van het
componeren voor koren? Dan zit u uitstekend bij niemand minder dan muzikale duizendpoot James Wood, stichter van het New
London Chamber Choir, componist en dirigent, gespecialiseerd in
de muziek van vele eeuwen (gesprek in het Engels).
E	Get all there is to know about the Mechlin choral life and
the Mechlin choral composers of the past century en petit comité?
Urbain Van Asch is the ultimate guide for this (debate in Dutch).
Or would you rather be inaugurated in the specific needs of
composing for choirs? Than you will be splendid with none other
than musical jack-of-all-trades James Wood, founder of the New
London Chamber Choir, composer and conductor, specialized in
music spanning many centuries (debate in English).
LE Z I N G EN , W OR K SHOPS & SALONS
LEC T U RES , W OR K SHOPS & D I SC U SS I ONS
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Eric Ericsons
Kammarkör
N	Het Eric Ericsons Kammarkör werd opgericht in 1945 door Eric Ericson
en bekleedt sindsdien een centrale plaats op de Zweedse en internationale
muziekscène. De specifieke doelstellingen van het koor en zijn leider om
voortdurend nieuw repertoire en nieuwe werkterreinen op te zoeken, hebben
geresulteerd in een uitgebreid repertoire, van de renaissance tot de recentste
avant-garde. Het kamerkoor, met zijn karakteristieke Scandinavische sound
en omvattende virtuositeit, bleek telkens weer een ideaal vehikel voor verschillende generaties Zweedse componisten.
Internationaal beschouwd, geldt het Eric Ericsons Kammarkör als een
van de hoogst aangeschreven professionele koren en heeft het heel wat internationale prijzen gekregen, waaronder de Deutsche Schallplattenpreis en
de Edison prijs.
Samen met het Zweeds Radiokoor heeft het Eric Ericsons Kammarkör
verschillende opnames gemaakt met de Berliner Philharmoniker; onder meer
Verdi’s Quattro Pezzi Sacri en Mozarts Requiem onder Riccardo Muti en
Haydns Die Schöpfung en Beethovens Missa Solemnis onder leiding van James
Levine. Het koor was verscheidene keren te gast in La Scala in Milaan onder
leiding van Riccardo Muti. Het kamerkoor werkte ook meermaals samen met
Nicolaus Harnoncourt en diens orkest, Concentus Musicus Wien, wat uitmondde in een opname van, onder meer, Händels Messiah.
Sinds 2003 geniet het Eric Ericsons Kammarkör een vruchtbare samenwerking met het Royal Stockholm Philharmonic Orchestra en de Stockholm
Concert Hall. Naast hun talrijke a capella projecten werkt het Eric Ericsons
Kammarkör ook vaak samen met het Zweeds Radio-symfonieorkest en het
Drottningholm Baroque Ensemble. Met die laatsten namen ze alle grote oratoria van Bach op.
In 2007 ontving het ensemble de Nordic Council Music Prize.
E	The Eric Ericsons Kammarkör was founded in 1945 by Eric Ericson and
has held a central position in the Swedish and international music scene ever
since. The specific aims of the choir and its leader, to constantly seek out new
music and new areas of work, has today resulted in an extensive repertoire
spanning from the renaissance to the latest avant-garde. The Chamber Choir,
with its characteristic Nordic sound and wide-ranging virtuosity, has been an
ideal vehicle for several generations of Swedish composers.
Internationally the Eric Ericsons Chamber Choir ranks amongst the highest levels of professional choirs and it has received many international awards
including the Deutsche Schallplattenpreis and the Edison Prize.
Together with the Swedish Radio Choir the Eric Ericsons Chamber Choir
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has made several recordings with the Berlin Philharmonic Orchestra including Verdi’s Quattro Pezzi Sacri and Mozart’s Requiem with Riccardo Muti
and Haydn’s Die Schöpfung and Beethoven’s Missa Solemnis under the baton
of James Levine. The Choir has made several appearances at La Scala, Milan
under the direction of Riccardo Muti. The Choir has also on several occasions
worked with Nicolaus Harnoncourt and his Orchestra, Concentus Musicus
Vienna, resulting in a recording of Händel’s Messiah, amongst others.
Since 2003 the Eric Ericsons Chamber Choir has had an extensive
cooperation with the Royal Stockholm Philharmonic Orchestra and the
Stockholm Concert Hall. Beside their numerous a cappella projects, the Eric
Ericsons Chamber Choir also frequently collaborates with the Swedish Radio
Symphony Orchestra and the Drottningholm Baroque Ensemble with whom
they have recorded all Bach’s major oratorios.
In 2007 the ensemble was awarded the Nordic Council Music Prize.
Fredrik Malmberg
N	Een passie voor een breed repertoire in combinatie met vakmanschap en
kennis van verschillende periodes en stijlen maakt dat Fredrik Malmberg zich
de jongste jaren gevestigd heeft als één van de meest getalenteerde koordirigenten van zijn generatie. Sinds juli 2012 is hij chef-dirigent van het Eric
Ericsons Kammarkör.
In 2007 ruilde hij zijn functie als dirigent van het Deense radiokoor voor
de rijzende ster aan het Europese koorfirmament — het DR vocal ensemble.
Bij zijn debuutconcert met dat ensemble liet hij zich opmerken door de brede
muzikale omvang, van renaissancemadrigalen tot eigentijdse werken met elektronica. Het leverde hem meteen lof op van publiek en critici.
Fredrik Malmberg dirigeerde in talrijke Europese landen, waaronder ook
Rusland en Oekraïne, alsook buiten Europa in onder andere het MiddenOosten en Japan. De combinatie van vocale en instrumentale muziek heeft
zijn bijzondere aandacht, zoals blijkt uit zijn opnames van oratoria van Bach,
Händel, Haydn en Mozart. Ook als orkestdirigent is hij zeer actief en geldt hij
als een enthousiast vertolker van hedendaagse muziek, waaronder die van Pärt,
Messiaen, Nono, Cage, Feldman en Reich, net als werken die specifiek voor
hem en zijn ensemble zijn gecomponeerd.
In 2003 richtte hij het ensemble Volksharmonin op, waarmee hij al snel
succes oogstte. Zo werden hun cd’s met werk van Charpentier en Monteverdi
beide genomineerd voor een Grammy award.
E	A passion for a broad repertoire combined with his skills and knowledge of
different periods and styles is what has helped to establish Fredrik Malmberg
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as one of the most talented choir conductors of his generation. Since July 2012,
he is the chief conductor of the Eric Ericsons Kammarkör.
In 2007 he took up the post of conductor of the Danish Radio Choir and
the latest rising star in the European choral world: the DR Vocal Ensemble. His
opening concerts with this ensemble showed the wide musical range that is characteristic of him — from renaissance madrigals to contemporary works with electronics. It brought him immediate praise from audience and music critics alike.
As a conductor, Fredrik Malmberg appeared in several European countries,
including Russia and Ukraine, and outside Europe in the Middle East and
Japan. He has devoted special attention to the interplay between the vocal and
instrumental, which is manifested in a number of performances and recordings
of oratorios by Bach, Händel, Mozart and Haydn. He is also very active in the
orchestral repertoire and is regarded as a staunch supporter of contemporary
music, including that of Pärt, Messiaen, Nono, Cage, Feldman and Reich along
with works written for him and his ensembles.
In 2003 he founded the Stockholm-based ensemble Volksharmonin
(Harmony of Voices), which picked up success rather quickly. Their CDs with
works by Marc-Antoine Charpentier, as well as the sequel with music by the
likes of Monteverdi have been praised in both Swedish and international press
and both nominated for a Grammy award.

E	Joachim Brackx (1975) studied composition at the Conservatory of Ghent
with Godfried-Willem Raes. He was visiting professor composition at the
same conservatory between 1998 and 2003 and held the junior chair in New
Music at the KU Leuven. A singer as well, he performed all over the world
with ensembles such as Currende, Collegium Vocale and Anima Eterna.
In 2007 he decided to become a full-time composer. He received commissions from various ensembles and organisers with a notable emphasis on
vocal music — not so surprising given his experience as a singer. The interest
in vocal music, combined with a desire to collaborate with artists from different fields, soon led him to music theatre, opera, contemporary dance, and
performance art.
Joachim Brackx was composer in residence with Muziektheater
Transparant, which included the creation of his first chamber opera Die
Entführung aus dem Paradies with text by Oscar van den Boogaard (2009). After
a second chamber opera La mort au bal masqué on a libretto by Xavier Tricot
and commissioned by Vrijstaat O., he decided it was about time to explore
his vision on music theatre in his own personal artistic laboratory: the new
production house Nabla.

J oac h i m B r ac k x

N	Cappella Amsterdam werd opgericht in 1970 door Jan Boeke en staat
sinds 1990 onder leiding van Daniel Reuss.
Om elke compositie te laten spreken, heeft het koor zich zowel op moderne als op oude, authentieke zangtechnieken toegelegd. De nadruk in het repertoire ligt op die twee uitersten: oude meesters en moderne muziek. Speciale
aandacht schenkt het koor aan werken van Nederlandse componisten, variërend van Sweelinck tot Andriessen en Ton de Leeuw.
Cappella Amsterdam werkt geregeld samen met uiteenlopende gezelschappen, ook uit andere disciplines. Zo levert het koor geregeld bijdragen
aan operaproducties, zoals in 2011 met Karlheinz Stockhausens Sonntag
aus Licht met de Opera van Keulen, en Dionysos van Wolfgang Rihm tijdens
het Holland Festival (2010). Om kennis, repertoire en ervaring te delen, is
Cappella Amsterdam mede-initiatiefnemer van Tenso, het Europees netwerk
van professionele kamerkoren.
Bij Harmonia Mundi verschijnen jaarlijks cd’s van het kamerkoor. In 2010
verscheen een opname van Golgotha van Frank Martin, in datzelfde jaar genomineerd voor een Grammy.

N	Joachim Brackx (1975) studeerde compositie aan het Conservatorium
van Gent bij Godfried-Willem Raes. Hij was gastdocent compositie aan datzelfde conservatorium van 1998 tot 2003 en bekleedde ook de junior leerstoel
nieuwe muziek aan de KU Leuven. Hij was lange tijd aan de slag bij Klara als
muzieksamensteller. Als zanger concerteerde hij zowat overal ter wereld met
ensembles als Currende, Collegium Vocale en Anima Eterna.
In 2007 koos hij ervoor om voltijds componist te zijn. Hij schreef in opdracht van diverse ensembles en instellingen, met een duidelijke focus op vocale muziek — niet zo verrassend gezien zijn ervaring als zanger. De belangstelling voor vocale muziek, in combinatie met een verlangen om met artiesten uit
verschillende disciplines samen te werken, bracht hem al snel bij muziektheater,
opera, hedendaagse dans en performance art.
Joachim Brackx was componist in residentie bij Muziektheater Transparant,
met onder meer de creatie van z’n eerste kameropera Die Entführung aus dem
Paradies op tekst van Oscar van den Boogaard (2009). Na een tweede kameropera La mort au bal masqué op tekst van Xavier Tricot in opdracht van Vrijstaat
O., vond hij de tijd rijp om zijn visie op muziektheater uit te werken in een
eigen artistiek laboratorium. Dit jonge productiehuis kreeg de naam Nabla.
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Capp ella Amsterdam

E	Cappella Amsterdam was established by Jan Boeke in 1970 and has, since
1990, been under the artistic leadership of Daniel Reuss. In recent years the
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choir has occupied a prominent position in the field of Dutch music and has
also enjoyed great success in Europe and beyond. Cappella Amsterdam has
thus played a vital role in the European Tenso Network of choirs.
Cappella Amsterdam is renowned for its homogenous, refined consonance
and its extraordinary versatility. The choir excels in both modern repertoires
as well as in music by the old masters and especially embraces the works of
Dutch composers.
Not only does Cappella show success with its own productions but also
through collaborations with other renowned choirs, ensembles and orchestras.
Harmonia Mundi has released several CDs by Cappella Amsterdam, which
have all been received with praise. Lux Aeterna, for instance, which included
works by György Ligeti and Robert Heppener, was awarded the “Diapason
d’Or de l’année 2009”. The productions of Sweelinck and Frank Martin’s
Golgotha (released by the same label in 2010) also received rave reviews. This
recording of Martin’s Golgotha, conducted by Daniel Reuss, went on to be
nominated together with the Estonian Philharmonic Orchestra for a Grammy
for best choral performance.
Daniel Reuss
N	Daniel Reuss studeerde koordirectie aan het conservatorium van
Rotterdam bij Barend Schuurman. Op zijn 21ste richtte hij het Oude Muziek
Koor Arnhem op. In 1990 werd Daniel Reuss artistiek leider van Cappella
Amsterdam. Het ensemble heeft de afgelopen jaren onder zijn artistieke leiding zowel in oude muziek als in het moderne en hedendaagse repertoire in
Nederland een prominente positie verworven.
Van 2003 tot 2006 was hij chef-dirigent van het RIAS Kammerchor in
Berlijn. Met dit koor maakte hij een aantal succesvolle cd’s. De Diapason d’or
de l’année 2004 werd uitgereikt voor de cd met muziek van Martin en Messiaen
(uitgebracht door Harmonia Mundi). Deze cd ontving tevens de Preis der
Deutschen Schallplattenkritik. Ook de Les Noces cd met werken van Stravinsky
is zeer positief ontvangen. In 2007 zijn er nog twee andere cd’s verschenen: Le
vin herbé van Frank Martin en Händels Solomon.
In de zomer van 2006 was Daniel Reuss, op uitnodiging van Pierre Boulez,
te gast op de Lucerne Festival Academy in Zwitserland als docent en dirigent.
In februari 2007 maakte hij zijn debuut bij de English National Opera, met
Agrippina (Händel). In 2008 dirigeerde hij in de Munt Dido and Aeneas in de
regie van Sasha Waltz.
Vanaf het seizoen 2008/2009 combineert Daniel Reuss zijn werkzaamheden als artistiek leider van Cappella Amsterdam met het chef-dirigentschap
van het Ests Filharmonisch Kamerkoor. In 2010 was hij genomineerd voor een
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Grammy Award voor beste kooruitvoering voor de cd die hij opnam met beide
koren samen (Frank Martins Golgotha).
E	Daniel Reuss studied with Barend Schuurman at the Rotterdam
Conservatory. In 1990, he became director of Cappella Amsterdam, which
he turned into a full-time professional ensemble that is now one of the most
sought after in the Netherlands.
From 2003 until 2006 he was chief conductor of the RIAS Kammerchor
in Berlin, with whom he recorded a number of successful CDs. Their CD with
works by Martin and Messiaen (released by Harmonia Mundi) won both the
Diapason d’or de l’année 2004 and the Preis der Deutschen Schallplattenkritik.
The CDs Les Noces, Le vin Herbé and Händels Solomon have also been critically acclaimed.
In summer 2006, at the invitation of Pierre Boulez, Daniel Reuss teached
and conducted at the summer 2006 Lucerne Festival Academy. In February
2007, Reuss made his debut at the English National Opera, with Händel’s
Agrippina. In 2008 he directed at De Munt/La Monnaie in Bruxelles, with the
Dido and Aeneas-production of stage director Sasha Waltz.
From the 2008-09 season onwards, Daniel Reuss combines his work as
artistic director of Cappella Amsterdam with the position of chief conductor
of the Estonian Philharmonic Chamber Choir. In 2010, he was nominated for
a Grammy best choral performance for the cd he made with the two choirs
together (Frank Martins Golgotha).
C o r d e C a m b r a d e l Pa l a u
d e l a M ú s i c a C a ta l a n a
N	Het Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana werd opgericht in 1990
door de Orfeó Català met steun van de Fundació Caixa Catalunya. Het heeft als
doel koormuziek te ontwikkelen en promoten met een ernstige en strenge toewijding. Van bij de oprichting tot in 2011 stond het koor onder leiding van dirigent Jordi Casas Bayer. Sinds september 2011 is Josep Vila i Casañas er de chefdirigent van. Hij combineert dit nieuwe project met het dirigeren van de Orfeo
Català. Dankzij het Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la
Generalitat de Catalunya en de Fundació Órfeó Català — Palau de la Música
Catalana, is het Cor de Cambra het eerste professionele koor in Catalonië.
Naast de eigen concertreeks Cambra Coral, in het Palau de la Música
Catalana, is het Cor de Cambra een veelgevraagde gast in concertreeksen en
festivals georganiseerd door de Fundació Orfeó Català — Palau de la Música,
de belangrijkste concertorganisaties in Spanje en heeft het wereldwijd al meer
dan 800 concerten gegeven.
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Het koor heeft samengewerkt met vooraanstaande orkesten en bij de
grote dirigenten onder wie het koor al heeft gezongen, vinden we onder meer
Alessandrini, Brüggen, Sir Davis, Hogwood, Janssons, Kuijken, Leonhardt
en Savall.
In 1994 kreeg het kamerkoor de Premi Nacional de Música de la
Generalitat de Catalunya in de categorie van klassieke muzikanten. De discografie bevat cd-opnames voor labels waaronder Harmonia Mundi en Auvidis
en het koor is ook terug te vinden op een toenemend aantal dvd-opnames van
opera’s, onder meer bij het Gran Teatre del Liceu.
E	The Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana was created in 1990
by the Orfeó Català with support from the Fundació Caixa Catalunya. Its
purpose is to cultivate and promote chamber choral music with a deep and rigorous dedication. From its inception until 2011 the conductor was Jordi Casas
Bayer. Since September 2011, its principal conductor is Josep Vila i Casañas,
who combines this new project with conducting the Órfeo Català. Thanks to
the Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya and the Fundació Orfeó Català — Palau de la Música Catalana, the
Cor de Cambra is the first professional chamber choir in Catalonia.
In addition to having its own series of music, Cambra Coral, in the Palau
de la Música Catalana, the Cor de Cambra has participated in all the music
series organised by the Fundació Orfeó Català — Palau de la Música, and
the most important series of concerts in Spain and has given more than 800
concerts worldwide.
The Choir has also been invited to participate in important music festivals
and has collaborated with prestigious orchestras. The renowned conductors
who have led the choir include such names as Alessandrini, Brüggen, Sir Davis,
Hogwood, Janssons, Kuijken, Leonhardt and Savall.
It was awarded the Premi Nacional de Música de la Generalitat de
Catalunya in 1994, in the category of classical music performer. The chamber
choir has recorded albums for, among others, Harmonia Mundi and Auvidis
and has participated in DVD recordings of opera productions, a.o. from the
Gran Teatre del Liceu.
Josep Vila i Casañas
N	Josep Vila i Casañas is één van de bekendste koordirigenten in Catalonië
en Spanje. Zijn prestaties als koor- en orkestdirigent en zijn werk als componist hebben hem positieve reacties opgeleverd van critici en publiek. Sinds
1998 leidt hij de Orfeó Català, die in het Palau de la Música Catalana is gevestigd. Daarnaast is hij recent benoemd tot artistiek directeur van het Cor de
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Cambra del Palau. Naast zijn artistieke werk doceert hij ook koordirectie aan
de Escola Superior de Música de Catalunya sinds 2005.
Josep Vila studeerde koordirectie bij Manel Cabero, Lluís Vila, Pierre Cao,
Laszlo Heltay, Josep Prats, Johan Duijck en in het bijzonder Eric Ericson. Hij
was de oprichter en zestien jaar lang de artistiek leider van het Lieder Càmera
koor van Sabadell, wat hem toeliet om een uitgebreid repertoire op te nemen.
In de loop van zijn carrière heeft hij talrijke koren en orkesten gedirigeerd,
waaronder het Coro Nacional de España, Orfeón Donostiarra, het koor van
de Franz Liszt Academie in Budapest, Orquesta de Radiotelevisión Española,
Orquestra Simfònica del Vallès en Orquesta Sinfónica de Màlaga. In de zomer
van 2010 kreeg Josep Vila de uitnodiging van de Internationale Federatie voor
Koormuziek om samen met de Noorse dirigent Ragnar Rasmussen het Wereld
Jeugdkoor te leiden.
Als componist heeft hij een ruime verzameling werken geschreven in allerlei genres, zowel a capella als in combinatie met kamermuziekensembles en
symfonische orkesten. Tot zijn meest succesvolle werken behoren de liederen
voor kinderkoor die hij schreef tussen 1983 and 1996, Salve Regina (2002), de
fantasia voor koor en orkest El mirador (2003) en de cantate El motí (2007).
E	Josep Vila i Casañas is one of the best-known choir conductors in Catalonia
and Spain. His prolific work conducting both choirs and orchestras as well as
his composing have earned him broad praise from critics and audiences. Since
1998 he has been the director of the Orfeó Català, which has its base in the
Palau de la Música Catalana. In addition, he was recently appointed director of
the Cor de Cambra del Palau. Alongside his artistic work, he has taught choral
conducting at the Escola Superior de Música de Catalunya since 2005.
Trained in choral conducting under Manel Cabero, Lluís Vila, Pierre Cao,
Laszlo Heltay, Josep Prats, Johan Duijck and in particular Eric Ericson, he was
the founder and director of the Lieder Càmera choir of Sabadell for 16 years,
enabling him to build up an extensive body of recorded work.
In the course of his artistic career, he has conducted many other choirs and
orchestras, including the Coro Nacional de España, Orfeón Donostiarra, the
choir of the Franz Liszt Academy of Budapest, Orquesta de Radiotelevisión
Española, Orquestra Simfònica del Vallès and Orquesta Sinfónica de Màlaga.
In summer 2010 he was invited by the International Federation for Choral
Music to co-direct the World Youth Choir together with the Norwegian conductor Ragnar Rasmussen.
In the field of composing, he has created an extensive catalogue of works
for choirs of all kinds, both a cappella and together with chamber music ensembles and symphony orchestras. Among his most celebrated compositions are his
songs for a children’s choir written between 1983 and 1996, Salve Regina (2002),
the choral-orchestral fantasia El mirador (2003) and the cantata El motí (2007).
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Leo Samama
N	Leo Samama (1951) studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit
Utrecht en compositie bij Rudolf Escher. Als musicoloog bekleedde hij tal van
functies in het Nederlandse muziekleven. Hij was docent en recensent, organiseerde festivals en was werkzaam als programmeur. Ook was hij algemeen
directeur van het Nederlands Kamerkoor. Hij blijft ook actief als componist.
Onder de vele artikels en boeken die Samama geschreven heeft, is Zeventig jaar
Nederlandse muziek 1915-1985 (1986) het bekendste.
E	Leo Samama studied musicology at Utrecht University and composition
with Rudolf Escher. As a musicologist he held many positions in the Dutch
music scene. He was a teacher and music critic, organized festivals and was
in charge of music programming. Later he became general manager of the
Nederlands Kamerkoor. In addition to that, he remained active as a composer.
Among his numerous articles and books, his history of Dutch music in the
twentieth century Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915-1985 (1986) stands
out as the most well-known.
Thomas Smetryns
N	Thomas Smetryns (1977) studeerde aan het Genste conservatorium compositie bij Godfried-Willem Raes en luit en theorbe bij Philippe Malfeyt. Met
de Amerikaanse componisten Brent Wetters en Jonathon Kirk vormt hij het
collectief Medusa. Hij componeerde in opdracht van onder meer de ensembles
Spectra en HERMES en is ook actief als luitspeler bij het Oberon Consort.

wordt gewaardeerd, onder meer als vast jurylid bij nationale en internationale
koorwedstrijden.
E	Urbain Van Asch studied music at the Lemmensinstituut in Mechelen and
became organist of the Sint-Katelijne church in 1958. He conducted numerous
choirs, including the Onze-Lieve-Vrouwkoor between 1976 and 2006 and is
regarded as an authority in the choral music scene in Flanders. His expertise is
generally appreciated, for instance as a frequent jury member of many Flemish
and international choral competitions.
James Wo od
N	James Wood (1947) studeerde compositie bij Nadia Boulanger in Parijs,
orgel in Cambridge en percussie en koordirectie aan de Royal academy of
Music in Londen. Zijn activiteiten zijn verdeeld tussen uitvoeren (in een breed
repertoire van de middeleeuwen tot hedendaags werk) en componeren. Hij is
oprichter en dirigent van het London Chamber Choir en leidde wereldwijd
talrijke koren, orkesten en zowat alle grote nieuwe muziekensembles.
E	James Wood studied composition with Nadia Boulanger in Paris, read music at Cambridge where he was an organ scholar, and later studied percussion
and conducting at the Royal Academy of Music in London. Today he divides
his time between performance (with a broad spectrum of music from the middle ages to the present day) and composition. He is the founder and director
of the London Chamber Choir and performed worldwide with many choirs,
orchestras and all the leading new music ensembles.

E	Thomas Smetryns studied at the Ghent Conservatory with GodfriedWillem Raes (composition) and Philippe Malfeyt (lute and theorbo). With
the Americans Brent Wetters and Jonathon Kirk he founded the composers’
collective Medusa. He received commissions from ensembles like Spectra and
HERMES. In addition to his work as composer, he is a lute player with the
Oberon ensemble.
U r b a i n Va n A s c h
N	Urbain Van Asch (1939) studeerde muziek aan het Lemmensinstituut in
Mechelen en werd in 1958 organist aan de Sint-Katelijnekerk. Hij dirigeerde
talrijke koren, waaronder het Onze-Lieve-Vrouwkoor van 1976 tot 2006 en
geldt als een spilfiguur van de koormuziek in Vlaanderen. Zijn expertise
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