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In 2013 werd met de TENSO Days Mechelen een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan Mechelen hoort Stemmen. De unieke samenwerking tussen Tenso Network Europe — kortweg TENSO — en
Mechelen hoort Stemmen biedt het Vlaamse publiek de opportuniteit
om de vele facetten van de koormuziek van nu, uitgevoerd door de beste
koren van Europa, te ontdekken. Niet alleen door concerten, maar ook
met rondetafelgesprekken en workshops allerhande, zullen deze koren
het publiek de veelzijdigheid van hedendaagse koormuziek presenteren.
De creatie van Joris Blanckaert is wat TENSO betreft exemplarisch: een compositie-opdracht van het Festival van VlaanderenMechelen in samenwerking met TENSO tot stand gekomen, wordt
door de drie deelnemende TENSO koren — Latvijas Radio Koris, DR
VokalEnsemblet and RIAS Kammerchor — gecreëerd.
Maar ook de creatie van Eugene Birman, die in 2013 laureaat
werd van de TENSO Young Composers Workshop en hierdoor een
compositie-opdracht toebedeeld kreeg, en de TENSO Actief workshops
waar iedereen aan kan meedoen, zijn prima voorbeelden van hoe de doelstellingen van TENSO gerealiseerd kunnen worden in deze samenwerking met Mechelen hoort Stemmen.
Welkom op een weekend vol avontuur, creativiteit en verrassende
ontdekkingen!
Veerle Declerck en Babette Greiner

2

T E N S O D AY S

T E N S O DAY S
&
MECH ELEN HO ORT
ST EMMEN
—
T H E SEQ UEL
In 2013, TENSO Days Mechelen added a new chapter to the festival Mechelen hoort Stemmen. The unique collaboration between Tenso
Network Europe — in short TENSO — and Mechelen hoort Stemmen
gives Flemish audiences the opportunity to discover the many facets of
choral music today, performed by the best choirs in Europe. Not only in
concerts, but also in round tables and various workshops these choirs will
present the versatility of contemporary choral music.
The premiere of a new work by Joris Blanckaert is exemplary:
a commission given by Festival van Vlaanderen-Mechelen, organized
jointly with TENSO, and premiered by the three participating choirs:
Latvijas Radio Koris, DR VokalEnsemblet and RIAS Kammerchor.
But also the premiere of a new work by Eugene Birman, the 2013
laureate of TENSO Young Composers Workshop, and the TENSO
Active workshops were all can participate, are fine examples of how
TENSO’s missions can be realized in the collaboration with Mechelen
hoort Stemmen.
Welcome to a weekend full of adventure, creativity and surprises!
Veerle Declerck en Babette Greiner

T E N S O D AY S
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V R / F R 1 6 M E I / M AY 2 0 1 4
2 0 : 1 5/8 . 1 5 P M
S I N T- R O M B O U T S K AT H E D R A A L
S A I N T R U M B O L D ’ S C AT H E D R A L

L AT V I J A S R A D I O
KO R I S
S I G VA R D S K Ļ A VA
K R I S T Ī N E B A R K O V S K A , A G AT E B U R K I N A ,
I E VA E Z E R I E T E , I N G A M A R T I N S O N E , I V E TA
R O M A N C Ā N E , I N I TA V I N D AVA s o p r a a n / s o p r a n o
I N G A B A LTĀ , I L Z E B Ē R Z I Ņ A , A N T R A D R E Ģ E ,
S A N TA K O K I N A , G U N D E G A K R Ū M I Ņ A , L Ī G A
PA E G L E , D A C E S T R A U T M A N E a l t / a l t o
R Ū D O LF S B ĒR T I Ņ Š, E G I L S JĀ KO B S O N S,
NORMUNDS ĶI RSIS, FERIJS MI LLERS, AIGARS
R E I N I S , K Ā R L I S R Ū T E N TĀ L S t e n o r
ALDIS ANDERSONS, KĀRLIS BIMBERS,
G U N DA R S D Z I ĻU M S, JĀ N I S KO K I N S, JĀ N I S
S T R A Z D I Ņ Š , P Ē T E R I S VA I C K O V S K I S b a s / b a s s

JOHANN SEBASTIAN BACH /
KNU T NYSTEDT
Immortal Bach
HENRY PURCELL /
SVEN-DAVID SANDSTRØM
Hear my prayer, Oh Lord
ANDERS HILLBORG
Mouyayoum
SANTA RATNIECE
Chu dal
ĒRIKS EŠENVALDS
Légende de la femme emmurée
EUGENE BIRMAN*
Field of the dead
VY TAU TAS BARKAUSAS
Stabat Mater
ARVO PÄRT
Nunc Dimittis
PĒTERIS VASKS
Zīles ziņa
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*World Premiere

N
SUPERLETIEVEN — Het gevierde Lets Radio Koor doet
zijn reputatie als cultureel ambassadeur eer aan en neemt in dit concert
een aantal topstukken onder handen van Letse en andere Baltische en
Scandinavische componisten.
Knut Nystedt (*1915) is een van de grootmeesters van de koormuziek. Al in zijn vroege jeugd raakte de Noor vertrouwd met de tradities van de kerkmuziek en zijn werk verraadt sporen van invloeden
van bijvoorbeeld Palestrina en gregoriaanse gezangen. Hij baseerde zijn
compositie Immortal Bach (1987) op het koraal Komm, süsser Tod, een
van Bachs meest geliefde koralen. Heel letterlijk demonstreert Nystedt,
die zelf inmiddels de eerbiedwaardige leeftijd van 98 heeft bereikt, de
onsterfelijkheid van de grote barokcomponist door het koraal door vijf
koren in verschillende tempi te laten zingen. De uit elkaar getrokken
akkoorden maakt hij zo letterlijk maatloos, tijdloos. Maar dit is niet zomaar een compositorische truc: het gevoel van berustende overgave aan
de dood dringt misschien nog wel dieper dan bij het origineel door tot
de luisteraar.
Ook de Zweedse componist Sven-David Sandström (*1942) voelt
zich verbonden met componisten uit de barok, onder wie Buxtehude en
Bach. De partituur van Purcells Hear my prayer, Oh Lord is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven, wat meerdere hedendaagse componisten ertoe heeft
geïnspireerd om het werk te voltooien. Sandström begint zijn compositie
(1986) op het punt waar die van Purcell eindigt, en voert diens wringende
dissonanten nog verder door tot een hartstochtelijk hoogtepunt.
Mouyayoum (1983), van Sandströms landgenoot Anders Hillborg
(*1954), is gebouwd op de klanken van het niet-bestaande woord ‘mouyayoum’. De langzaam verschuivende klankblokken en repeterende motiefjes geven een bijna hallucinerend effect. De componist noemde dit
werk ‘een studie, waarbij het voornaamste belang is een hoge mate van
precisie te bereiken ten opzichte van timbre, ritme en dynamiek’.
Santa Ratniece (*1977) vertegenwoordigt met Ēriks Ešenvalds
en Eugene Birman de jongere generatie Letse componisten. Chu Dal
(2008) is gewijd aan het hoogst gelegen zoutmeer ter wereld, Namtso
in Mongolië. Het stuk is een ‘echo’ op haar compositie Saline, dat juist
over de laaggelegen Dode Zee gaat. Ratnieces stijl is zeer expressief en
L AT V I J A S R A D I O KO R I S
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imaginatief, en ze maakt gebruik van een veelheid aan vocale technieken.
Chu Dal betekent ‘stil water’, een bijnaam van het kristalheldere meer dat
de omliggende bergen en de hemel weerspiegelt. Wanneer het meer in
de winter is bevroren kunnen Boeddhistische monniken het eilandje dat
middenin ligt bereiken om daar te mediteren. Ratniece illustreert de reis
van de monniken door de kale landschappen en het verstrijken van de seizoenen, van de scherpe kou in de winter tot smeltende hitte in de zomer.
De ‘legende van de ingemetselde vrouw’ is een oud volksverhaal
uit Albanië. Drie broers bouwen een kasteel en om het werk te kunnen
voltooien moeten zij een offer brengen: een van hun echtgenotes moet
in de muur worden ingemetseld. De manier waarop Ēriks Ešenvalds
(*1977) het materiaal dat hij voor handen heeft verwerkt is zeer indrukwekkend en doorspekt met elementen uit Albanese volksmuziek. Met dit
aangrijpende stuk won hij in 2006 de eerste prijs van het Internationale
Rostrum van Componisten.
Vytautas Barkauskas (*1931) is wiskundige en componist. In
de jaren ’60 was hij een drijvende kracht van de Litouwse avant-garde en stond onder invloed van componisten als Ligeti, Lutoslawski en
Penderecki. In zijn latere jaren componeerde Barkauskas op een meer
intuïtieve manier en zijn recentere werken getuigen van grote emotionele
expressie. Het Stabat Mater (1990) is hiervan een prachtig voorbeeld.
Arvo Pärt (*1935) is wereldwijd een van de populairste hedendaagse componisten. Zijn meest religieuze muziek, die sterk is beïnvloed
door de minimalistische beweging en gregoriaanse gezangen, kent een
pure, bijna meditatieve kracht. Het Nunc Dimittis schreef Pärt in opdracht van Saint Mary’s Episcopal Church in Edinburgh, alwaar het in
2001 in première ging. Pärts verklanking van het lied van Simeon, die
bij zijn ontmoeting met de pasgeboren Jezus overweldigd wordt door
een gevoel van voltooiing nu hij de Verlosser heeft aanschouwd, is teder
en zacht, maar barst uit op de woorden lumen ad revelationem: licht tot
openbaring (aan de ongelovigen).
Zīles ziņa, ‘De boodschap van de mees’ van de Letse componist
Pēteris Vasks (*1946), handelt over een duistere periode uit de Letse geschiedenis, waarbij jonge Letse mannen gedwongen werden te vechten in
een oorlog die niet de hunne was. Een mees komt vertellen welke jon8
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gemannen naar het front worden gestuurd. In zijn vroege periode was de
toevalsmuziek van Lutoslawski en Penderecki een belangrijke inspiratiebron voor Vasks, maar met name in zijn koormuziek grijpt hij terug op
thema’s, (volks)liederen en vocale technieken uit de Letse geschiedenis.
De carrière van de jonge Letse componist Eugene Birman
(*1987) neemt nu al een hoge vlucht. Hij schreef in opdracht van de
BBC Singers, het Lets Radio Koor, Tallin Kamerorkest en talloze andere ensembles, en won in 2013 de Tenso Young Composers Award.
Zijn muziek wordt hypnotiserend genoemd en getuigt van een rijke verbeeldingskracht, bravoure en gevoel voor schoonheid. Field of the Dead,
dat tijdens dit concert in première gaat, is een opdrachtwerk van Tenso
Network Europe en is het eerste stuk dat verschijnt in het kader van het
project From Poetry to Music 14-18, ter gelegenheid van de herdenking
van de Eerste Wereldoorlog.
Susanne Vermeulen

E
SUPERLATIVES — The celebrated Latvian Radio Choir does
credit to its reputation as cultural ambassador and set to work on a number
of masterpieces by Latvian and other Baltic and Scandinavian composers.
Knut Nystedt (*1915) is one of the grandmasters of choral music.
From an early age, the Norwegian got acquainted with the traditions of
church music and his work reveals traces of influence of e.g. Palestrina
and Gregorian chants. He based his composition Immortal Bach (1987)
on the choral Komm, süsser Tod, one of Bach’s most beloved chorales.
Nysted, who in the meantime has reached the venerable age of 98, very
literally demonstrates the immortality of the great baroque composer
by letting the choral be sung by five choirs, each in different tempi. That
way, he literally makes the severed chords measureless, timeless. But this
isn’t just a composer’s trick: the feeling of resigned surrender to death
gets through to the listener even more than the original does.
The Swedish composer Sven-David Sandström (*1942) is another man who feels connected to baroque composers, among which
Buxtehude and Bach. The score of Purcell’s Hear my prayer, Oh Lord has
L AT V I J A S R A D I O KO R I S
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been preserved only partly, which has inspired several contemporary
composers to complete the work. Sandström begins his composition
(1986) at the point where Purcell’s ends, and he carries Purcell’s harsh
dissonances even further through to a passionate climax.
Mouyayoum (1983), by Sandström’s compatriot Anders Hillborg
(*1954), is based on the sounds of the non-existing word ‘mouyayoum’.
The slowly shifting sound clusters and repetitive motives have an almost
hallucinatory effect. The composer called this work ‘a study, in which the
primordial importance is to achieve a high level of precision in respect to
timbre, rhythm and dynamics’.
Santa Ratniece (*1977), together with Ēriks Ešenvalds and
Eugene Birman respresents the younger generation of Latvian composers. Chu Dal (2008) is dedicated to the highest salt lake in the world,
Namtso in Mongolia. The piece is an ‘echo’ of her work Saline, which
is about the low-lying Dead Sea. Ratniece’s style is very expressive and
imaginative, and she uses a multitude of vocal techniques. Chu Dal means
‘still water’, a nickname of the crystal clear lake which reflects the surrounding mountains and skies. In the wintertime, when the lake is frozen,
Buddhist monks can reach the small island which lies in the center of
the lake to meditate there. Ratniece illustrates the journey of the monk
through the barren landscapes and the passing of the seasons, from the
sharp cold in the wintertime to the searing heat in the summertime.
The ‘legend of the walled in woman’ is an old folk tale from
Albania. Three brothers build a castle and in order to complete the work,
they have to bring a sacrifice: one of their spouses has to be walled in. The
way in which Ēriks Ešenvalds (*1977) has processed the material at hand
is very impressive and laced with elements from Albanian folk music.
With this gripping piece, he won first prize of the International Rostrum
of Composers in 2006.
Vytautas Barkauskas (*1931) is a mathematician and a composer. In the 60s he was a driving force of the Lithuanian avant-garde
and he was influenced by composers such as Ligeti, Lutoslawski and
Penderecki. In his later years he composed Barkauskas in a way that was
more intuitive and his more recent works show a great emotional expression. His Stabat Mater (1990) is a marvelous example of this.
10
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Arvo Pärt (*1935) is one of the most popular contemporary composers worldwide. His most religious music, which is strongly influenced
by the minimalist movement and Gregorian chants, has a pure, almost
meditative force. Pärt wrote his Nunc Dimittis in commission by Saint
Mary’s Episcopal Church in Edingurgh, where it premiered in 2001.
Pärt’s musical expression of the song of Simeon, who in his encounter
with the new-born baby Jesus is bewildered by a sense of completion
now he has laid sight upon the redeemer, is gentle and soft, but bursts at
the sounding of the words lumen ad revelationem: a light unto the revelation (of the Gentiles).
Zīles ziņa, ‘The message of the titmouse’ by the Latvian composer
Pēteris Vasks (*1946), deals with a dark period from Latvian history,
during which Latvian men are forced to fight a war which was not theirs
to fight. A titmouse comes to tell which young men are sent to the front.
In its early period, the aleatoric music of Lutoslawski and Penderecki
was an important source of inspiration to Vasks, but particularly in his
choral music he goes back to themes, (folk) songs and vocal techniques
from Latvian history.
The career of the young Latvian composer EugeneBirman
(*1987) is already booming. He has written works commissioned by the
BBC Singers, the Latvian Radio Choir, Tallin Chamber Orchestra and
numerous other ensembles, and won the Tenso Young Composers Award
in 2013. His music is said to be hypnotizing and shows a rich imagination, bravura, and sense of esthetics. Field of the Dead, which premieres
during this concert, is a work commissioned by Tenso and has the First
World War as theme on the occasion of the memorial year 2014.
Susanne Vermeulen

L AT V I J A S R A D I O KO R I S
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JOHANN SEBASTIAN BACH /
KNUT NYSTEDT

IMMORTAL BACH

Komm süßer Tod, komm sel’ge Ruh!
Komm, führe mich in Friede.
Kom zoete dood, kom hemelse rust!
Kom, leid me in vrede.

Come sweet death, come celestial ease!
Come, lead me in peace.

HENRY PURCELL /
SVEN-DAVID SANSTRØM

HEAR MY PRAYER, O LORD

Hear my prayer, O Lord, and let my crying come unto Thee.
Aanhoor mijn gebed, o Heer, en laat mijn klagen tot U komen.
SANTA RATNIECE
gul-gul-gul-gul…

CHU DAL

langzaam langzaam langzaam… slowly slowly slowly
slowly…
spyan chab char ltar `grub… gutsten zijn tranen als regen… his tears gushed forth
like rain…
chu-dal, chu-dal…
stil water, stil water…
still water, still water…
spug tu `jug pa…
blijf wachten…
keep on waiting…
gul-gul-gul-gul…
langzaam langzaam…
slowly slowly slowly
slowly….
chem-me-ba…
stilte…
silence…
chu-dal, chu-dal…
vloeiende stroom…
smooth stream…
dgun…
winter…
winter…
skad…
stem… huil…
voice… cry…
spyan chab char ltar grub… zijn tranen gutsten als regen… his tears gushed forth
like rain…
gnam…lam lam lam lam… hemel… heel heel heel
heaven … way way
way way
chu-dal…
langzame vloed…
slow flood…

12
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Zhing-khar dpyid-kyi dpal-yon rnam-par bzhad-naz bjung,
chang-ma`i smyu-gu skyes-par bten-nas byung,
khyags-bzhu`i chu-phran-rdzhes `brangs rgyag-nas byung,
khug-rta`i gshog-rtsal-la brten lding-nas byung.
Dpyid-kyi dus mdzes sa-zhing gYu-yi gdan,
blta-na sdug-pa`i me-tog rab-tu bkra,
skye-rgu`i shing-la bde-skyid re-`dun spel,
srid-mtha`i bar-du sa-steng `bral-med-kye.
De vreugde van de lente heeft op de velden neer gelachen;
Ze kwam op de uitstulpende knoppen van de wilg.
Ze liep langsheen het kleine kreekje
Waarvan het ijs nog maar net gedooid is
Ze kwam op de vleugeltoppen van de zwaluwen aangevlogen.
Het tapijt van bleekgroene velden in de mooie lente
Straalt met de meest kleurrijke bloemen
Welke een genot zijn om naar te kijken
In eenieders hart wordt een vreugdevolle hoop gekoesterd;
Oh, moge de lente voor altijd hier bij ons zijn!
The gladness of spring has smiled upon the fields;
It has come on the put-forth buds of the willow.
It has run hither along the little brook
The ice of which has just thawed
It has come flying on the wing tips of the swallows.
The carpet of jade-green fields in the beautiful spring season
Is a blaze with the most colourful flowers
Which are delight to look at
In the hearts of the people happy hopes are cherished;
Oh, may spring always be here with us!
blo-gros…
gangs-ri…
rdzi-rlung `jam-po…
shog-khag…

gevoel…
berg met sneeuw…
zacht briesje…
vleugel…

sense….
mountain with snow…
soft breeze…
wing…

L AT V I J A S R A D I O KO R I S
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ĒRIKS EŠENVALDS

LÉGENDE DE LA FEMME EMMURÉE

Atje te ura në lumë,
Ooooi, E mjera unë,
Most a bërë të bëje punë
Ooooi, E mjera unë,
Qi fletë vjehrra nusës së madhe,
Ooooi,
Bjeru bukën mos të valë
Ooooi, E mjera unë,
Në themelët e Kalasë,
Ooooi,
Është pendu se ja dhanë një vashë,
Ooooi, E mjera unë,
Daar op de brug bij de rivier,
Ach, arme ik,
Verricht geen werk vandaag,
Ach, arme ik.

There on the bridge by the river,
O, poor me,
Do not do any work today,
O, poor me.

De arme schoonmoeder zei tegen
haar oudste schoondochter,
Ach,
Breng het eten, aarzel niet!
Ach, arme ik.

The mother-in-law said to
her oldest daughter-in-law,
O,
Send the food, don’t hesitate!
O, poor me.

Op de grondvesten van het Kasteel,
Ach,
Ze betreuren dat ze een meisje geven,
Ach, arme ik.

On the fundament of the Castle,
O,
They regret that they give a girl,
O, poor me.

Kur të vdes, le të bahem ba
Në malet e mija në pranverë
Në vjeshtë do të bahem farë…
Kur të vdes, të bahem ujë
E fruma eme avull
Në fusha do të bie si shi…

14
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Kur të vdes, le të bahem gur
Në skajin e vendit tem
Të qindroj kufi…
Wanneer ik sterf, moge ik dan in gras veranderen
Op mijn bergen in de lente
In de herfst zal ik in zaad veranderen
Wanneer ik sterf, moge ik dan in water veranderen.
Mijn mistige adem
Zal op de weides vallen als regen.
Wanneer ik sterf, moge ik dan in steen veranderen.
Op de grensgebieden van mijn land
Moge ik een baken zijn.
When I die, may I turn into grass
On my mountains in spring
In autumn I will turn to seed
When I die, may I turn into water,
My misty breath
Will fall onto the meadows as rain.
When I die, may I turn into stone,
On the confines of my land
May I be a landmark.
EUGENE BIRMAN

FIELD OF THE DEAD

And when I saw the sun this morning,
I thought: It is the moon,
When thy sisters said to me:
‘Dim thine eyes, it is the sun !’
‘For me no sun,’ said I to them,
‘Pale in the dust now is my sun,
No light have I above the earth.’

En toen ik vanochtend de zon zag,
Dacht ik: Het is de maan,
Toen uw zusters me zeiden:
‘Verduister uw ogen, het is de zon!’
‘Voor mij geen zon,’ zei ik hen,
‘Vaal in het stof nu is mijn zon,
Geen licht heb ik boven de aarde.’

Our ghosts will walk through Vienna
And roam through the palace
Frightening the lords

Onze geesten zullen door Wenen dwalen
En dolen door het paleis
Ze zullen de heren schrik aanjagen

L AT V I J A S R A D I O KO R I S
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Mi srećni nismo bili.
Nismo oprali na vrelu bratstva oči,
nego smo u groblju, na hladnoj, kamenoj ploči
slušali kako Majka za Sinom cvili.
Iz groblja došli smo čisti,
kroz oblake dima
nadzirao se svetlosti nove luč,
i vi nas dočekaste
pletenim, trostrukim bičevima.
I vaše ruke, ko železni obruč
koji guši, guši . . . guši . . . ,
obaviše se oko naših grudi.
Mi smo tada u duši
prokleli i vas i sebe; i od bola
promenili smo sto idola,
i na sto staza htedosmo stati.
Ali na svakoj po jedna Mati
reče nam da ni mi nismo ljudi.
I tada smo odrekli se svega!
Noć svugde, kao i pre. I tama . . .
Mi izgibosmo pod crnim zastavama,
a vi slavite pompezan pir . . .
Noć svugde, I tama.
I mir . . .
Eenieders pad is bezaaid met zielensmart,
welke naam we er ook aan mogen geven;
de witte generaals
of de rode extremisten.
De grijze draad is al wat we zien,
en de hemel is grijs,
en de ziel is grijs,
in een golf van dood, tyfus, epilepsie.
We zullen onze hoofden al lachend oprichten,
witte kraanvogels doen opvliegen;
vanuit ons gelach, zullen ze omhoog rijzen
naar onpeilbare, onvoorstelbare hoogtes.

16
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En wanneer er hoog in de lucht enkel het geraas is,
het slingeren van de hemel, en de zon, en de draden,
kunnen we niet weerstaan aan dit hevige, vervloekte voorgevoel,
kunnen we niet anders dan vastberaden standhouden.
Ach, konden we maar vallen, beschaamd,
verachtelijk, op een muur zonder kruis.
Eenieders pad is nu al pijn en ellende,
en we zien de hemel doorheen de draden.
Onze mensen zijn diep, diep in ons begraven,
en kunnen niet,
kunnen niet,
kunnen nooit wederkeren…
Everyone’s path is all the same heartache,
no matter how we call it;
the white generals
or the red extremists.
The gray wire is all we see,
and the sky is gray,
and the soul is gray,
in a wave of death, typhoid, epilepsy.
We will raise our heads in laughter,
give flight to white cranes;
from our laughter, they will soar
to unfathomable, unimaginable heights.
And when overhead there is only the noise,
the swaying of the sky, and the sun, and the wires,
we cannot resist such severe, bloody premonitions,
cannot but stand steadfastly.
Oh, if only we could fall, shamefully,
contemptibly, onto an uncrossed wall.
Everyone’s path now is all pain and misery,
and we see the sky through the wires.
Our people are deeply, deeply buried within us,
and cannot,
cannot,
cannot ever return..
Put nam je svima u bolu isti,
ma se mi kako zvali;
beli generali
ili crveni ekstremisti.
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Vidik nam je siv od žica,
i nebo je sivo,
i duša je siva,
u valu smrti, tifusa, padavica.
Nećemo u smehu podići glave
ako se nad nama beli ždralovi jave;
naš će osmeh za njima da se vine
u nedokučne, slućene visine.
I kad nam nad glavom zatutnji,
i zaljulja se nebo, i sunce, i žice,
ne možemo da odolimo teškoj, krvavoj slutnji,
i gledamo preda se netremice.
O, bolje da smo prezreni u stidu
pali na nekom neprekoračivom zidu.
Puti su nam sada od bola i bede sliveni,
i žice nam poglede u nebo krate.
Ljudi su u nama duboko, duboko skriveni,
i ne mogu,
ne mogu,
ne mogu da se vrate . . .
Wij hadden geen geluk.
We hadden de tranen van het broederschap niet uit onze ogen gewassen
in plaats daarvan vullen we het kerkhof, onder koude, platte stenen
luisterend naar het weeklagen van de Moeder van de Zoon.
Door het kerkhof, werden we zuiver,
doorheen wolken van rook,
overschouwd door een lichtstraal, en jij verwelkomt ons
met het klappen van zwepen.
En jouw handen, als ijzeren ringen
verstikkend, versmachtend…versmachtend…,
rond onze torso’s geklemd.
Wij, in onze zielen,
vervloeken jou en onszelf
en van pijn
zijn wij honderd afgoden geworden,
die honderd paden willen volgen.
En een voor een, zei Moeder tot ieder van ons,
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dat we nog niet eens mannen geworden waren.
En nu hebben we alles opgegeven!
Overal nacht, zoals voordien. En duisternis…
We stierven onder zwarte banier,
terwijl jij egoïstisch brast en feestviert…
Overal nacht.
En duisternis
En vrede…
We were unlucky.
We had not washed the tears of brotherhood from our eyes
instead we fill the cemetery, beneath cold, stone slabs
listening to the wailing of the Mother of the Son.
From the cemetery, we became pure,
through clouds of smoke,
watched over by a ray of light, and you welcome us
with the lashings of whips.
And your hands, like iron rings
suffocating, choking…choking…,
grasped around our chests.
We, in our souls,
curse you and ourselves and from pain
we have become a hundred idols,
wanting to follow a hundred paths.
And one by one, Mother said to each of us,
that we had not even yet become men.
And now we have given up everything!
Night everywhere, like before. And darkness…
We died under black banners,
while you selfishly revel and celebrate…
Night everywhere.
And darkness
And peace…
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VY TAU TAS BARKAUSAS

STABAT MATER

Stabat Mater dolorosa
Juxta crucem lacrimosa
Naast het kruis, met schreiende ogen
Stond de moeder, diep bewogen
ARVO PÄRT

At the Cross her station keeping,
stood the mournful Mother weeping,
NUNC DIMITTIS

Nunc dimittis servum tuum Domine secundum verbum tuum in pace
quia viderunt oculi mei salutare tuum
quod parasti ante faciem omnium populorum
lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israhel
Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u heeft beloofd
want met eigen ogen heb ik de redding gezien
die u bewerkt heeft ten overstaan van alle volken
een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt
van Israël, uw volk.
Lord, now lettest thou thy servant depart in peace, according to thy word:
For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast prepared before the face of all people;
A light to lighten the Gentiles, and the glory of thy people Israel.
PĒTERIS VASKS
Kas sit pie vārtiem šorīt
gulēt gribu
Aizraudātas acis lec saule mākoņos
lai mazais brālis jāj, lai kumeļam nav grūti.
Nē smejas kara kungs.
Un tik vien paliek:
mētelis to auzu skaru
tā cepure to zirņu ziedu
Paiet gadu daudz.
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ZĪLES ZIŅA

Wie klopt daar aan de poort in de ochtend
Ik ben nog slaperig.
Een oog gezwollen van tranen; de zon stijgt op tussen de wolken.
Laat de jongste broer rijden om het paard te sparen.
Nee, lacht de krijgsheer.
En dat is al wat rest:
De schil van haverpluimen,
Het hoedje van erwtenbloesems.
Vele jaren gaan voorbij.
Who is knocking at the gate at the morning
I feel sleepy.
An eye swollen with tears the sun is rising in clouds
let the youngest brother ride to spare the horse.
No, the warlord laughs.
And that is all that remains:
the coat of oat panicles,
the hat of pea blossoms
many years go by.
Vertalingen: Kim Maes
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JORIS BLANCKAERT — GROTESQUES
A war concerto for mixed choir a cappella
Bach and the Sentry ……… naar een gedicht van Ivor Gurney
The Assault ……… naar een gedicht van Robert Nichols
Grotesque ……… naar een gedicht van Frederic Manning

Commissioned by the Festival van Vlaanderen-Mechelen
for the TENSO Days 2014

N
GROTESQUES — Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Een zeer voor de hand liggend thema, en heel
veel artistieke evenementen werken dit jaar en de komende jaren rond
dit thema. Maar eigenlijk kan en mag het nooit teveel zijn. Er leeft vrijwel niemand meer die deze oorlog bewust heeft meegemaakt. De enige
getuigen zijn de militaire kerkhoven en een prachtig museum, allen in
de Westhoek. Binnen afzienbare tijd klinkt deze oorlog even veraf als de
Napoleontische of pakweg de Gallische oorlogen.
Grotesques beschrijft de overheersende emoties tijdens de oorlog.
De verschrikking, de opwinding, heimwee, nostalgie, verrukking om
kleine mooie dingen, de stilte na een bominslag, de schoonheid van het
verlaten landschap. Emoties die we dagelijks kunnen meemaken, maar
die tijdens de oorlog tot het uiterste worden versterkt.
Ik heb teksten gekozen van drie opmerkelijke dichters die in de
loopgraven in Flanders Fields gevochten hebben: Ivor Gurney, Robert
Nichols en Frederic Manning. Alle drie beschrijven ze verschillende aspecten van de oorlog en het leven in de loopgraven. Want dat leven, in
wat voor verschrikkelijke omstandigheden ook, is niet altijd oorlog zoals
wij het ons voorstellen. Gurney heeft het in Bach and the sentry over de
lange periodes van wachten, waarin geen enkele partij iets onderneemt.
Periodes van mijmeren en heimwee. Nichols beschrijft in Assault de opwinding en de spanning van de ultieme aanval. Manning tenslotte beschrijft in Grotesque het macabere schouwspel van soldaten, wachtend
op hun dood in de loopgraven alsof ze zich al in het voorgeborchte van
Dante’s inferno bevinden. Samen omvatten ze het begin, het verloop en
het einde van een veldslag, en tegelijk van de hele oorlog. De muziek
werd op gelijkaardige wijze aangepakt, met langzame mijmerende passages in het eerste deel, snelle onstuimige passages in het tweede deel, en
langzame cynische bewegingen in het derde deel.
Joris Blanckaert
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E
GROTESQUES — This year 100 years have passed since the
beginning of the First World War. A very obvious theme, and so, a great
deal of cultural events are working around this theme, this and the following years. But in fact it can and should never be too much. There is virtually no one left who has consciously lived this war. The only ones who bear
witness are the military cemeteries and a marvelous museum, all situated
in the Flanders Fields. It won’t be long until this war sounds as far off as
the Napoleonic War or say the Gallic Wars.
Grotesques describes the predominant emotions during the war.
The horror, the agitation, homesickness, nostalgia, delight about the little things, the quiet after a bomb explosion, the beauty of the abandoned
landscape. Emotions we can experience in our everyday lives, but which
are intensified to extremes during the war.
I have chosen texts by three remarkable poets who fought in the
trenches of Flanders Fields: Ivor Gurney, Robert Nichols and Frederic
Manning. All three they describe different aspects of the war and life
in the trenches. Because that life, however horrible the circumstances,
is not always war as we imagine it to be. In Bach and the sentry, Gurney
talks of the long periods of waiting, during which neither of both parties undertakes anything. Periods of contemplation and homesickness.
In Assault Nichols describes the agitation and the tension of the final assault. Manning finally, describes the macabre spectacle of soldiers, waiting to die in the trenches as if they already find themselves in the limbo
of Dante’s inferno. Together they encircle the beginning, the duration
and the end of a battle, and at the same time of the whole war. The music
was approached in a similar way, with slowly musing passages in the first
part, fast boisterous passages in the second part, and slow cynical movements in the third part.
Joris Blanckaert
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Watching the dark my spirit rose in flood
On that most dearest Prelude of my delight.
The low-lying mist lifted its hood,
The October stars showed nobly in clear night.
When I return, and to real music-making,
And play that Prelude, how will it happen then?
Shall I feel as I felt, a sentry hardly waking,
With a dull sense of No Man’s Land again?
De duisternis gadeslaand, trad mijn geestdrift buiten haar oevers
Op die allerdierbaarste Prelude van mijn verrukking.
De laaghangende mist lichtte haar sluier op.
De oktobersterren schitterden statig in de heldere nacht.
Wanneer ik terugkeer, naar het echte musiceren,
En die Prelude speel, wat staat er dan te gebeuren?
Zal ik me voelen zoals ik me voelde, een wacht die nauwelijks waakt,
Met opnieuw een dof gevoel van niemandsland?
The beating of the guns grows louder.
‘Not long, boys, now.’
My heart burns whiter, fearfuller, prouder.
Hurricanes grow
As guns redouble their fire.
Through the shaken periscope peeping,
I glimpse their wire:
Black earth, fountains of earth rise, leaping,
Spouting like shocks of meeting waves.
Het knallen van de geweren zwelt aan.
‘Nu niet lang meer, jongens.’
Mijn hart brandt feller, angstiger, trotser.
Wervelstormen groeien
Terwijl geweren hun schoten verdubbelen.
Met het van de wijs gebrachte spieden doorheen de periscoop,
bespeur ik hun draad:
Zwarte aarde, fonteinen van aarde rijzen omhoog, opspringend,
Omhoog spuitend als een smak van tegen elkaar slaande golven.
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Death’s fountains are playing.
Shells like shrieking birds rush over;
Crash and din rises higher.
A stream of lead raves
Over us from the left … (we safe under cover!)
Crash! Reverberation! Crash!
Acrid smoke billowing. Flash upon flash.
Black smoke drifting. The German line
Vanishes in confusion, smoke. Cries, and cry
Of our men, ‘Gah, yer swine!
Ye’re for it’ die
In a hurricane of shell.
One cry:
‘We’re comin’ soon! look out!’
There is opened hell
Over there; fragments fly,
Rifles and bits of men whirled at the sky:
Dust, smoke, thunder! A sudden bout
Of machine guns chattering….
And redoubled battering,
As if in fury at their daring!…
No good staring.
Time soon now … home … house on a sunny hill….
Gone like a flickered page:
Time soon now … zero … will engage….
A sudden thrill —
‘Fix bayonets!’
Gods! we have our fill
Of fear, hysteria, exultation, rage,
Rage to kill.
My heart burns hot, whiter and whiter,
Contracts tighter and tighter,
Until I stifle with the will
Long forged, now used
(Though utterly strained) —
O pounding heart,
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De fonteinen van de dood zijn aan het spelen.
Patronen razen over als gierende vogels;
De herrie en het kabaal worden alsmaar helser.
Een stroom van lood raast
Over ons heen vanaf de linkerflank … (wij zitten veilig!)
Knal! Echo! Knal!
Scherpe opzwellende rook. Flits na flits.
Zwarte rook drijft langs. De Duitse linie
Verdwijnt in verwarring, rook. Kreten, dan een kreet
Van onze manschappen, ‘Bah, jullie zwijnen!
We zullen jullie’ sterven weg
in een wervelwind van patronen.
Eén kreet:
‘We komen er spoedig aan! Pas op!’
Daar wordt de hel geopend
Daarginds; vliegen fragmenten,
Geweren en stukjes man stuiven op naar de hemel:
Stof, rook, donder! Een plotse vlaag
Van kletterende machinegeweren…
En het verdubbelde bombarderen,
Als in razernij ontstoken door hun lef!…
Staren heeft geen zin.
De tijd is nu nabij … thuis … huis op een zonnige heuvel….
Verdwenen als een omgeslagen pagina:
De tijd is nu nabij … niemand … zal zich verloven
Een plotse opwinding —
‘Fixeer de bajonetten!’
Goden! we hebben onze portie wel gehad
Van angst, hysterie, gejubel, razernij,
Razernij om te doden.
Mijn hart brandt witheet, steeds witter en witter,
Trekt nauwer en nauwer samen,
Tot ik verstik in de wil
Reeds lang gesmeed, nu pas aangewend
(Zij het uitermate geforceerd) —
Oh kloppend hart,
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Baffled, confused,
Heart panged, head singing, dizzily pained —
To do my part.
Blindness a moment. Sick.
There the men are!
Bayonets ready: click!
Time goes quick;
A stumbled prayer … somehow a blazing star
In a blue night … where?
Again prayer.
The tongue trips. Start:
How’s time? Soon now. Two minutes or less.
The gun’s fury mounting higher….
Their utmost. I lift a silent hand. Unseen I bless
Those hearts will follow me.
And beautifully,
Now beautifully my will grips.
Soul calm and round and filmed and white!
A shout: ‘Men, no such order as retire’
I nod.
The whistle’s ‘twixt my lips….
I catch
A wan, worn smile at me.
Dear men!
The pale wrist-watch….
The quiet hand ticks on amid the din.
The guns again
Rise to a last fury, to a rage, a lust:
Kill! Pound! Kill! Pound! Pound!
Now comes the thrust!
My part … dizziness … will … but trust
These men. The great guns rise;
Their fury seems to burst the earth and skies!
They lift.
Gather, heart, all thoughts that drift;
Be steel, soul,
Compress thyself
Into a round, bright whole.
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Verbijsterd, verward,
Gekweld hart, gonzend hoofd, duizelig gepijnigd —
Om mijn plicht te doen.
Een ogenblik verblind. Ontdaan.
Daar zijn de mannen!
Bajonetten in gereedheid: klik!
De tijd gaat snel;
Een gestameld gebed … op een of andere manier een fel brandende ster
In een blauwe nacht … waar?
Opnieuw gebed.
De tong struikelt. Start:
Hoelang nog? Spoedig nu. Twee minuten of minder.
De razernij van het geweer stijgt hoger ….
Tot het uiterste. Ik hef een stille hand op. Ongezien zegen ik
Die harten die mij zullen volgen.
En wondermooi,
Nu krijgt mijn wil wondermooi grip.
De ziel vredig en gaaf en met een waas bedekt en wit!
Een kreet: ‘Mannen, terugtrekken is geen optie’
Ik knik.
Het fluitje zit tussen m’n lippen…
Ik vang
Een lusteloze, uitgeputte glimlach naar me op.
Geachte manschappen!
Het bleke polshorloge…
De stille hand tikt verder temidden van de herrie.
De geweren rijzen
Wederom op tot een laatste razernij, tot een woede, een lust:
Dood! Bombardeer! Dood! Bombardeer! Bombardeer!
Nu komt het genadeschot!
Mijn plicht … duizeligheid … wil … maar vertrouw
Deze mannen. De grote geweren komen boven;
Hun razernij lijkt de aarde en hemel te doen openbarsten!
Ze komen omhoog!
Verzamel, mijn hart, alle dolende gedachten;
Wees van staal, ziel,
Druk jezelf samen
In een gaaf, fel geheel.
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I cannot speak.
Time. Time!
I hear my whistle shriek,
Between teeth set;
I fling an arm up,
Scramble up the grime
Over the parapet!
I’m up. Go on.
Something meets us.
Head down into the storm that greets us.
A wail.
Lights. Blurr.
Gone.
On, on. Lead. Lead. Hail.
Spatter. Whirr! Whirr!
‘Toward that patch of brown;
Direction left.’ Bullets a stream.
Devouring thought crying in a dream.
Men, crumpled, going down….
Go on. Go.
Deafness. Numbness. The loudening tornado.
Bullets. Mud. Stumbling and skating.
My voice’s strangled shout:
‘Steady pace, boys!’
The still light: gladness.
‘Look, sir. Look out!’
Ha! ha! Bunched figures waiting.
Revolver levelled quick!
Flick! Flick!
Red as blood.
Germans. Germans.
Good! O good!
Cool madness.
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Ik kan niet spreken.
Tijd. Tijd!
Ik hoor mijn fluitje gieren,
Tussen de tanden geklemd;
Ik gooi een arm in de lucht,
Klauter langs het roet omhoog
Over de verschansing!
Ik ben overeind. Ga verder.
Er komt ons iets tegemoet.
Hoofd omlaag in de storm die ons groet.
Een gehuil.
Lichten. Wazig zicht.
Weg.
Voorwaarts, voorwaarts. Leid ons. Leid. Heil.
Gekletter. Gegons! Gegons!
‘Naar dat plekje grond:
Aan de linkerkant.’ Kogels in een stroom.
Gedachten verorberend, huilend in een droom.
Mannen, ineengestort, neergaand….
Toe dan. Ga.
Doofheid. Gevoelloosheid. De luider wordende tornado.
Kogels. Modder. Gestruikel en geglij.
De gesmoorde kreet van mijn stem:
‘Vaste tred, jongens!’
Het stille licht: tevredenheid.
‘Kijk, sir. Opgepast!’
Ha! ha! Bijeengepakte wachtende silhouetten.
De revolver snel aangelegd!
Klik! Klik!
Bloedrood.
Duitsers. Duitsers.
Goed! Oh goed!
Kille waanzin.
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These are the damned circles Dante trod,
Terrible in hopelessness,
But even skulls have their humour,
An eyeless and sardonic mockery:
And we,
Sitting with streaming eyes in the acrid smoke,
That murks our foul, damp billet,
Chant bitterly, with raucous voices
As a choir of frogs
In hideous irony, our patriotic songs.
Dit zijn de verdoemde cirkels die Dante betrad,
Vreselijk in hun hopeloosheid,
Maar zelfs schedels hebben hun gevoel voor humor,
Een blinde en sardonische spot:
En wij,
Met tranende ogen in de scherpe rook,
Die onze vuile, klamme buikriem bevuilt,
Zingen bitter, met schorre stem
Als een koor van kikkers
In afzichtelijke ironie, onze vaderlandslievende liederen.
Vertalingen: Kim Maes
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PER NØRGÅRD
Wie ein Kind
PETER BRUUN
Spring Song
Wandering in the woods
BO HOLTEN
Psalme 23
SUNLEIF RASMUSSEN
I
BENT SØRENSEN
Og solen går sin gang
Benedictus
INGVAR LIDHOLM
Laudi

Dit concert wordt opgenomen door Klara (uitgezonden op donderdagnamiddag 3 juli 2014)
en door de Deense radio (uitgezonden op vrijdag 30 mei 2014).
This concert is recorded by Klara (broadcasted on Thursday afternoon July 3d)
and by the Danish radio (broadcasted on Friday May 30th 2014).

N
Leve Denemarken [en Zweden]! — Onder leiding van zijn
Zweedse chef Olof Boman breekt het Deense DR VokalEnsemblet in
dit concert een lans voor het Deense (en Zweedse) koorrepertoire, dat
geenszins onderdoet voor het werk van hun Noorse of Baltische collega’s.
Per Nørgård (*1932) studeerde bij Vagn Holmboe en Nadia
Boulanger, en werd sterk beïnvloed door Sibelius en Nielsen. In de jaren
’50 en ’60 verliet hij de neoromantische stijl van Holmboe en Sibelius
en experimenteerde met technieken als collage en serialisme. In de late
jaren ’70 raakte hij sterk onder de indruk van het werk van de schizofrene
Zwitserse kunstenaar Adolf Wölfli, wat in Nørgårds muziek vooral tot
uiting komt in grote (emotionele) contrasten. Wie ein Kind is de eerste compositie waarbij Nørgård zich door Wölfli liet inspireren, en het
stuk markeert het begin van een obsessie die in vrijwel alle latere werken
sporen heeft nagelaten. ‘Wie ein Kind confronteert twee vormen van een
poëtisch statement met elkaar,’ zei Nørgård erover, ‘een die ontstond in
een getroebleerde, schizofrene ziel (Adolf Wölfli) en een van een zeer
gerespecteerde dichter (Rainer Maria Rilke).’ De idylle en de catastrofe:
het zijn contrasterende thema’s die onvermijdelijk deel uitmaken van het
leven van elk mens, en Nørgård lijkt gefascineerd door dit contrast. De
tekst van Wölfli benadrukt het imperfecte, stotterende kind. Rilke daarentegen bezingt de lente en de kracht van vernieuwing, ‘die Erde ist wie
ein Kind das Gedichte weiß’.
De Deen Peter Bruun (*1968), een van de minder bekende componisten op dit programma, werd geboren in Aarhus en was al op jonge
leeftijd gefascineerd door ritme en kreeg drumlessen vanaf zijn derde jaar.
Hij hield zich aanvankelijk vooral bezig met rockmuziek, maar studeerde filosofie, compositie en theorie, onder andere bij Per Nørgård. Bruun
schrijft vooral muziek voor koor en voor kleine ensembles. Zijn stijl wordt
geroemd om de sonore harmonieën, soepele ritmiek en gevoel voor melodie. Zijn Voorjaarslied en Wandeling door de bossen zijn fijnzinnige muzikale
schilderingen van de gedichten van Hans Christian Andersen.
De Deense dirigent en componist Bo Holten (*1948) is vooral
bekend als artistiek leider van Ars Nova Copenhagen, Musica Ficta en
de BBC Singers. Als all-round musicus houdt Holten zich bezig met zowel renaissancepolyfonie als nieuwe muziek en zijn œuvre is heel divers
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met onder andere soloconcerten, opera’s en filmmuziek. Holtens zetting
van Psalm 23 (2004) is geschreven in een weldadige stijl die aan de traditie van de Engelse koormuziek doet denken.
Sunleif Rasmussen (*1961) bezet een bijzondere positie in het
Deense muziekleven: hij werd geboren op het Faeröer eiland Sandoy en
het ruige eilandleven met de eeuwig aanwezige zee en wind is onlosmakelijk verbonden met zijn muziek. Ook traditionele Faeröer volksliederen
en hymnen vormen zijn muzikale bouwblokken. De poëtische ontleding
van Thirteen Ways of Looking at a Blackbird van de Amerikaanse dichter
Wallace Stevens door de Deens Inger Christensen was voor Rasmussen
het startpunt voor een overpeinzing over de staat van de mens, I (2012),
waarbij getallen bepalend zijn voor de vorm van het stuk. De solisten, alt
en tenor, accentueren alleen bepaalde delen van de tekst, en de basblokfluit ontvouwt gestaag haar melodie.
Bent Sørensen (*1958) studeerde compositie bij Ib Nørholm
en Per Nørgård. Sinds de jaren ’80 maakte hij naam als componist van
meer conventionele kamermuziek (met name zijn drie strijkkwartetten
zijn populair) en orkestwerken. In meer recente jaren richtte hij zich op
conceptuele kunst en schreef hij meer werken voor koor. Het Benedictus
werd in 2006 in première gebracht door het DR VokalEnsemblet. De
meest treffende omschrijving van Sørensens stijl komt van zijn collega
Arne Nordheim: ‘het herinnert me aan iets dat ik nog nooit heb gehoord’.
Men luistert naar het Benedictus ‘als door een strak omwikkelde sluier van
stemmen’. ‘Luisteren naar de wereld is innerlijk luisteren’, zei Sørensen
over zijn Benedictus. Het levert een ruimtelijke ervaring op. Hoewel echo’s
van renaissancepolyfonie er in doorklinken, leunt het stuk toch zeker niet
op het verleden. Zodra dit te herkenbaar wordt lijkt de muziek op te lossen in het niets, alsof zulke schoonheid maar even mag bestaan. Og solen
går ned is ook bekend met Duitse tekst als Und die Sonne geht auf. Sørensen
schreef dit stuk in 2008 in opdracht van het Usedomer Musik Festival
(Polen), dat geheel in het teken stond van Deense muziek.
Ook voor de Zweedse componist Ingvar Lidholm (*1921) is de
vloeiende muziek uit de renaissance een belangrijke inspiratiebron. In
zijn Laudi (1948), een van de meest invloedrijke Scandinavische koorwerken van de twintigste eeuw, klinkt deze invloed duidelijk door. Er is
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ook verwantschap met Stravinski en Hindemith. Het stuk vormt een
mijlpaal in de Zweedse muziekgeschiedenis, omdat het breekt met de
traditionele neoromantische koormuziek en het de zangers met vernieuwende vocale technieken voor een flinke uitdaging stelt. Dirigent Eric
Ericson herinnerde zich de moeilijkheden die hij met zijn Kamerkoor
ondervond voor de eerste uitvoering: ‘We waren zo moedeloos na de eerste repetitie. We begrepen er niets van! Het stuk leek een muur waar niet
tegenop te klimmen was. Maar we worstelden ons erdoor en leerden ondertussen zo veel, niet alleen over Laudi maar ook over andere stukken’.
Susanne Vermeulen

E
Long live Denmark [and Sweden]! — Led by their Swedish
chief conductor Olof Boman, the Danish DR VokalEnsemblet break a
lance for the Danish (and Swedish) choral repertoire, which is in no way
inferior to the work of their Nordic and Baltic colleagues.
Per Nørgård (*1932) studied with Vagn Holmboe and Nadia
Boulanger, and was greatly influenced by Sibelius and Nielsen. In the 50s
and 60s he parted from the neoromantic style of Holmboe and Sibelius
and experimented with techniques such as montage and serialism. In the
late 70s, he got very impressed with the work of the schizophrenic Swiss
artist Adolf Wölfli, which is particularly manifested in Nørgård’s music
in great (emotional) contrasts. Wie ein Kind is the first composition for
which Nørgård drew inspiration from Wölfli, and the piece marks the
beginning of an obsession that has left its marks in nearly all his later
works. ‘Wie ein Kind confronts two forms of a poetic statement,’ Nørgård
said about this, ‘one that originated in a troubled, schizophrenic soul
(Adolf Wölfli) and one of a very respected poet (Rainer Maria Rilke).’
The idyll and the catastrophe: they are contrasting themes which are inevitably part of the life of every human being, abd Nørgård appears to be
fascinated by this contrast. The text of Wölfli emphasizes the imperfect,
stuttering child. Rilke on the other hand sings the praises of spring and
the power of revival, ‘die Erde ist wie ein Kind das Gedicht weiß’.
DR VOK ALENSEMBLET
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The Dane Peter Bruun (*1968), one of the lesser-known composers of this program, was born in Aarhus and from a very young age
was fascinated with rhythm. He received drum classes since he was three
years old. At first, he mainly occupied himself with rock music, but he
studied philosophy, composition and musical theory, with Per Nørgård
among others. Bruun writes chiefly music for choirs and for small ensembles. He is famed for his rich harmonies, fluid rhythmic and sense of
melody. His Spring Song and Walk through the forests are sensitive musical
depiction of the poems by Hans Christian Andersen.
The Danish conductor and composer Bo Holten (*1948) is mainly known as artistic director of Ars Nova Copenhagen, Musica Ficta and
the BBC Singers. As all-round musician, Holten devotes his time to
renaissance polyphony as well as new music and his compositional oeuvre is very diverse with for instance solo concerts, operas and film music.
Holten’s musical setting of Psalm 23 (2004) is written in a beneficent
style, which is reminiscent of the traditions of English choral music.
Sunleif Rasmussen (*1961) takes in a special position in Danish
music: he was born on the Faeroe island of Sandoy and the rough island
life with its ever present sea and wind is inextricably bound up with his
music. Traditional Faeroe folk songs and hymns are also part of his musical building blocks. For Rasmussen, the poetic dissection of ‘Thirteen
Ways of Looking at a Blackbird’ of the American poet Wallace Stevens
(1879-1955) by the Dane Inger Christensen (1935-2009), was the starting point of a reflection on the human condition, I (2012), in which
numbers are decisive for the piece’s form. The soloists, alt and tenor, only
accentuate certain parts of the text, and the bass recorder steadily unfurls
its melody.
Bent Sørensen (*1958) studied composition with Ib Nørholm
and Per Nørgård. Since the 80s, he made a name for himself as a composer of more conventional chamber music (his three string quartets
are particularly popular) and orchestral works. In more recent years he
turned his mind to conceptual art and he wrote more works for choir.
The Benedictus was premiered in 2006 by the Danish National Vocal
Ensemble. The most telling description of Sørensen’s style is from his
colleague Arne Nordheim: ‘it reminds me of something I’ve never heard
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before’. One listens to the Benedictus ‘as if through a tightly wrapped
veil of voices. Listening to the world is inner listening’, Sørensen said
of his Benedictus. It provides a spatial sensation. Although echoes of
renaissance polyphony sound through in it, the piece certainly does not
lean on the past. As soon as this appears to become too recognizable, the
music appears to dissolve into nothingness, as if such beauty can only exist for a little while. Og solen går ned is also known with German text as
Un die Sonne geht auf. Sørensen wrote this piece in 2008, commissioned
by the Usedomer Musik Festival (Poland), which was entirely themed
around Danish music.
Also for the Swedish composer Ingvar Lidholm (*1921), the fluent music of the renaissance is an important source of inspiration. In his
Laudi (1948), one of the most influential Scandinavian choral works of
the twentieth century, this influence is very apparent, and there is also
a connection with Stravinsky and Hindemith. The piece forms a milestone in Swedish music history, because it breaks with the traditional neoromantic choral music and poses a substantial challenge on the singers
with innovative vocal techniques. Conductor Eric Ericson remembered
the difficulties he encountered with his Chamber Choir for the first performance: ‘ We were so depressed after the first rehearsal. We understood
nothing! ! The piece appeared like a high wall! But we struggled through
and in that way taught ourselves not just Laudi but many other pieces.’
Susanne Vermeulen
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PER NØRGÅRD
1.Wiigen Lied
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! —
Giigara-Lina Wiiy Rosina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! —
Rittara-Gritta d’Zittara witta.
‘Sorgen rammer alle, ingen slipper’ —
‘i flæng slår sorgen os ned’
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung. —
Giigaralina, Siig R a Fina.
G’ganggali ging g’gang, g’gung g’gung! —
Fung z’Jung, chung d’Stung.
Kwellingen ondergaan we allemaal, niemand ontsnapt eraan.
Kommer en kwel treft ons willekeurig.
We all undergo torture, no one escapes it.
Trouble and affliction affects us arbitrarily.
2.Frühlings-Lied
Frühling ist wiedergekommen. Die Erde
ist wie ein Kind, das Gedichte weiss:
viele, o viele … Für die Beschwerde
langen Lernens bekommt sie den Preis.
Streng war ihr Lehrer. Wir mochten das Weisse
an dem Barte des alten Manns.
Nun, wie das Grüne, das Blaue heisse,
sie dürfen wir fragen: sie kanns, sie kanns!
Erde, die frei hat, du glückliche, spiele
nun mit den Kindern. Wir wollen dich fangen,
fröhliche Erde. Dem Frohsten gelingts.
O, was der Lehrer sie lehrte, das Viele,
und was gedruckt steht in Wurzeln und langen
schwierigen Stämmen: sie singts, sie singts.
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WIE EIN KIND

Lente is wedergekomen. De aarde
is als een kind dat gedichten kent:
veel, oh zo veel… Voor de moeite
van lang leren krijgt ze de prijs.
Streng was haar leraar. We houden van het wit
in de baard van de oude man.
Nu, het groene, het blauwe,
we durven haar vragen: ze weet het, ze weet het!
Aarde, die vrij is, jij gelukkige, speel
dan met de kinderen. We willen je vangen,
vrolijke/uitgelaten aarde. De vrolijkste slaagt erin.
Oh, wat de leraar haar leerde, zo veel,
en wat gedrukt staat in wortels en lange,
zware stammen: ze zingt, ze zingt.
Spring has returned. The earth
Is like a child that knows poems:
Many, oh so many… For the effort
Of hard learning she is rewarded.
Harsh her teacher was. We like the white
In the old man’s beard.
Now, the green, the blue,
we dare to ask: she knows, she knows!
Earth, that is free, you fortunate one, play
with the children. We want to catch you,
joyful earth. The most joyful one succeeds.
Oh, what the teacher taught, so many things,
and what is imprinted in roots and long bulky trunks:
she sings, she sings.
3.Trauermarsch mit einem Unglücksfall
G’ganggali ging g’ganggali g’gang ga g’gang
g’gang g’ g’ g’ g’ g’ g’gang g’gang g’ganggali
g’gang galili ging g ’g’ g’ g’gali
ging g’gung g’gung g’
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PETER BRUUN
Earth still is lying swaddled in the snow.
Ice skaters on the ice glide to and fro.
Hoar frost and crow clutch the resplendent trees,
Tomorrow dawn will come with bumble bees.
The sunlight’s breaking the metallic sky,
Spring’s riding summer to a town nearby.
The willow’s stripping off its woolen things,
Strike the strings!
The small birds, chirping in a chorus say:
‘The days of winter have all gone away!’
O, what a kiss the sun’s lips have for you.
Come pluck the woodruff and sweet violet, too.
It seems the wood is breathless with delight,
Each petal blossoms in a night.
The cuckoo’s singing, you know what you hear.
Listen, you shall live on year after year!
The world is young, be young with the young.
Let the heart and tongue rejoice with the spring,
As bold and free and gay:
‘The days of youth shall never go away!
Sunshine and storm, pain,
A world is beating in our heart and brain;
Not like a shooting star, disintegrated
Man in the image of God was created.
And God and nature are young so long,
Spring, teach our hearts your song!
The little churking birds tunefully say:
‘The days of youth shall never go away!’
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SPRING SONG

De aarde ligt nog omzwachteld met sneeuw
IJsschaatsers glijden van hier naar daar op het ijs
De grauwe vorst en de kraai grijpen krampachtig de luisterrijke bomen vast.
Morgen komt het ochtendgloren met hommels aanzetten.
Het zonlicht breekt de metaalgrijze hemel,
De zomer laat zich door de lente meedrijven naar een nabijgelegen dorp.
De wilg werpt zijn wollen katjes af,
Hef de strijkers aan!
De kleine vogeltjes, tjirpen in koor:
‘De winterdagen zijn nu voorbij!’
Oh, wat een kus de lippen van de zon voor jou in petto hebben.
Kom het bedstro en de zoete viooltjes plukken.
Het lijkt wel of het woud bladstil is van verrukking,
In een nacht bloeien alle bloemblaadjes open.
De koekoek zingt, je hoort het goed.
Luister, je zal jaar na jaar verder leven!
De wereld is jong, wees jong met de jeugd.
Laat hart en tong zich verheugen om de lente,
Zo vrank en vrij en blij:
‘De dagen van jeugd zullen nooit voorbijgaan!’
Zonneschijn en storm, en pijn,
Een wereld die klopt in ons hart en in ons brein;
Niet zoals een vallende ster, vergaan
Is de mens geschapen naar Gods evenbeeld.
En God en natuur zijn zo lang jong,
Lente, leer uw lied aan onze harten!
De kleine vogeltjes tsjirpen melodieus:
‘De dagen van jeugd zullen nooit voorbijgaan!’
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PETER BRUUN
My gentle bride, my sweet young wife,
My love, my joy, my life!
The moon is shining bright and clear,
The night is hushed, but hear
Its magical, its plaintive song.
My sweet bride. Come along
And in the beech wood let us go
Where golden woodroffs grow.
This calm midsummer, lambent night
With you my heart’s delight,
Things are wonderful and well.
How fresh the beech leaves smell.
Sing, nightingale! The moon is bright
My soul is rich tonight, my gentle bride,
My sweet young wife,
my joy, my love, my life!
You are a nightingale’s pure song,
A beech leaf blown along.
As deep as night’s serenest flow
Where golden woodruffs grow.
Where beeches under moonlight stand
And we walk hand in hand.
My gentle bride, my sweet young wife,
My love, my joy, my, my —
Mijn tedere bruid, mijn lieve jonge vrouw,
Mijn liefde, mijn vreugde, mijn leven!
De maan schijnt fel en helder,
De nacht is verstomd, maar hoor
Het is magisch, haar klaaglijke lied.
Mijn lieve bruid. Kom mee
En laat ons het beukenwoud intrekken
Waar gouden bedstro groeit.
Deze kalme midzomerlijke, speelse nacht
Met jou, mijn hartenvrouw,
Is alles wonderlijk en goed.
Hoe fris de beukenbladeren ruiken.
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WANDERING IN THE WOODS

Zing, nachtegaal! De maan is helder
Mijn ziel is rijk vannacht, mijn tedere bruid,
Mijn lieve jonge vrouw,
mijn vreugde, mijn liefde, mijn leven!
Jij bent het heldere lied van een nachtegaal,
Een beukenblad dat op de wind meegeblazen wordt.
Naar de diepte van de meest serene nachtstroom
Waar gouden bedstro groeit.
Waar beuken onder het maanlicht staan
En wij hand in hand wandelen.
Mijn tedere bruid, mijn lieve jonge vrouw,
Mijn liefde, mijn vreugde, mijn, mijn —
BO HOLTEN

PSALME 23

Herren er min hyrde, mig skal intet fattes.
Han lader mig ligge på grønne vange.
Til hvilens vande leder han mig, han kvæger min sjæl.
Han fører mig ad rette veje for sit navns skyld.
Skal jeg end vandre i dødsskyggens dal,
jeg frygter ej ondt;
thi du er med mig, din kæp og din stav er min trøst.
I min fjenders påsyn dækker du bord for mig,
du salver mit hoved med olie, mit bæger flyder over.
Kun godhed og miskundhed følger mig alle mine dage,
og i Herrens hus skal jeg bo gennem lange tider.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water, hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal,
ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij,
uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de heer tot in lengte van dagen.
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The Lord is my shepherd, I shall not want.
He makes me lie down in green pastures.
He leads me beside still waters. He restores my soul.
He leads me in paths of righteousness for his name’s sake.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I will fear no evil, for you are with me;
your rod and your staff, they comfort me.
You prepare a table before me in the presence of my enemies;
you anoint my head with oil; my cup overflows.
Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life,
and I shall dwell in the house of the Lord forever.
SUNLEIF RASMUSSEN

I

Feather-wrapped union
You and a blackbird’s wing
Singing evening tree jewel
The man’s camouflage in the bird
The bird’s clear vision in him
Naturalflight Consiousness
I
I am the one who is watching

Met dons omwikkelde harmonie
Jij en de vleugel van een merel
Zingend juweel van de nachtelijke boom
’s Mans camouflage in de vogel
Het heldere zicht van de vogel in hem
De natuurlijke vlucht van het Bewustzijn
Ik
Ik ben diegene die toekijkt

Twilight of bliss
Man and blackbird defeated
The drive at rest in both
Drinking with one heart
Singing with one beak
Close-up of entrenchment
I
I am the one who is outside

Schemering van verrukking
Man en merel verslagen
De motivatie in beider tot stilstand
Drinkend met één hart
Zingend uit één bek
Close-up van een verschansing
Ik
Ik ben diegene die buiten is

Unreal pain
Blackbird’s play and your voice
Relationship’s echo and evening
Listening to the man’s song
Grasping the bird’s speech
Calling Am I a woman
I
I am the one who is open

Onwerkelijke pijn
Het spel van de merel en jouw stem
De echo en avond van de verhouding
Luisterend naar ’s mans lied
De spraak van de vogel vattend
Roepend Ben ik een vrouw
Ik
Ik ben diegene die open is
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BENT SØRENSEN
Jeg vender mig om
Et øjeblik, men
Et øjeblik efter
Er alting væk
Jeg vender tilbage
Men tror det kun
Man kan ikke gense
Noget som helst
Hvad en klog mand
Hár konstateret for
Længst, om en flod
Men dette,
det blomstrende liv med
blussende børn.
Spyt i en tråd mellem læber
Sangen de læner sig frem for at synge
Et øjeblik
Jeg vender tilbage
Jeg kommer om lidt
Stenene kaster
De særeste lange skygger
På stranden
Vandet på stenene
Skinner i solen
Og solen går ned
Ik draai me om
Even, maar
Even later
Is alles weg
Ik keer terug
Maar geloof dat
Je niet kan terugzien
Wat
Een verstandig man
Lang geleden, over een stroom
Heeft waargenomen
Maar dit,
Dit bloeiende leven met
Blozende kinderen.

OG SOLEN GÅR SIN GANG
I turn around
Shortly, but
Shortly afterwards
Everything is gone
I return
But I believe that
You can’t see again
What
A wise man
Long ago, over a stream
has observed
But this,
This flourishing life with
Rosy-cheeked children,
With saliva between the lips
They stoop forward to sing
For a moment
I return
Shortly come
The cliffs cast
Unique long shadows
On the beach
The water on the cliffs
Glitter in the sun
And the sun sets.
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Met speeksel tussen de lippen
Buigen ze zich naar voor om te zingen
Een moment
Keer ik terug
Kom ik even
De rotsen werpen
Unieke lange schaduwen
Op het strand
Het water op de rotsen
Blinkt in de zon
En de zon gaat onder
BENT SØRENSEN

BENEDICTUS

Benedictus qui venit in nomine Domini.
Gezegend hij die komt
in de naam des Heren.

Blessed who comes
in the name of the Lord.

INGVAR LIDHOLM
Homo natus de muliere, brevi vivens tempore,
Repletur multis miseriis. Qui quasi flos
Egreditur et conteritur, et fugit velut umbra,
et numquam in eodem statu permanet.
Een mens, geboren uit een vrouw —
kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust.
Als een bloem ontluikt hij en verwelkt,
hij vlucht als een schaduw en houdt geen stand.
Mortals, born of woman,
are of few days and full of trouble.
They spring up like flowers and wither away;
like fleeting shadows, they do not endure.
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LAUDI

Haec dicit Dominus: Convertimini ad me in
Toto corde vestro in jejunio, et in fletu,
Et in planctu. Et scindite corda vestra, et
non vestimenta vestra, et convertimini ad
Dominum Deum vestrum; quia benignus et
Misericors est, patiens et multae misericordiae.
Daarom — spreekt de heer —, keer nu terug tot mij
met heel je hart en begin te vasten,
te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je scheuren,
maar je hart. Keer terug tot de heer, jullie God,
want hij is genadig en liefdevol,
geduldig en trouw, en tot vergeving bereid.
Yet even now — declares the Lord —,
return to me with all your heart,
with fasting, with weeping, and with mourning;
and rend your hearts and not your garments.
Return to the Lord your God, for he is gracious and merciful,
slow to anger, and abounding in steadfast love;
and he relents over disaster.
Laudate Dominum omnes gentes, Laudate eum
omnes populi. Quoniam confirmata est super
nos misericordia ejus; et veritas Domini
manet in aeternum.
Loof de Heer, alle volken,
prijs hem, alle naties:
zijn liefde voor ons is overstelpend,
eeuwig duurt de trouw van de Heer.
O praise the Lord, all ye nations.
Praise him, all ye people.
For his mercy is confirmed upon us:
And the truth of the Lord remaineth forever.
Vertalingen: Kim Maes en Kris Van Buggenhout
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RIAS KAMMERCHOR
HANS-CHRISTOPH RADEMANN
VO L KER ARNDT tenor ANDREW REDMOND,
J O NATHAN DELA PAZ Z AENS bas/bass
C LAU D I A EHMANN, KATHARINA HOHLFELD,
M I -YO U NG KIM, AGNES KOVÁCS, ISABEL
JA N T S C HEK, SABINE NÜRMBERGER , ANJA
P ET ERS EN , STEP HANIE P ET I TLAURENT, VIOLA
W I EM KER , DAGMAR WIETSCHORKE, JANA
REI N ER , SARAH KRISP IN sopraan/soprano
U L RI KE BARTSCH, ANDREA EFFMERT, KARIN
E G ER , WALTRAUD HEINRICH, REGINA
JA KO B I , F RANZISKA MARKOWI TSCH, MARIA
S C H LES T EIN, CLAUDIA TÜRP E, MARIE-LUISE
WILKE alt/alto
VOLKER ARNDT, JOACHIM BUHRMANN,
WOLFGANG EBLING, JÖRG GENSLEIN,
CHRIST IAN MÜCKE, VOLKER NIETZKE, KAI
ROTERBERG, MINSUB HONG, MASASHI TSUJI tenor
JA N U S Z GREGOROWICZ, WIELAND LEMKE,
W ER N ER MAT USCH, PAUL MAYR , GERHARD
N EN N EM ANN, ACH IM SCHWESIG, ANDREW
RED M O N D, JOHANNES SCHENDEL, JONATHAN
DELA PAZ Z AENS bas/bass
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HANS WERNER HENZE
Orpheus Behind The Wire
CLAUDIO MONTEVERDI
Lamento d’Arianna
ROB ZUIDAM
Berliner Chorbuch
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Dit concert wordt opgenomen door Klara en wordt uitgezonden
op donderdagnamiddag 3 juli 2014.
This concert is recorded by Klara and will be broadcasted
on Thursday afternoon July 3d 2014.

N
Een Berlijns Koorboek — De kunstenaar en zijn inspiratie
vormen een hechte twee-eenheid. Natuur, dood, liefde, grote politieke
gebeurtenissen, geschiedenis of andere kunst staan vaak, gefilterd door
persoonlijke ervaringen, aan de basis van het creatieve proces. Aan het
einde van de renaissance was voor Claudio Monteverdi (1567-1643)
het antieke Griekenland het ideaal. De oude Grieken zagen muziek als
een sterk communicatiemiddel dat emoties kan overbrengen naar de
luisteraar en in de zestiende eeuw werd vooral het madrigaal beschouwd
als een genre dat heel geschikt was voor experimenten met retorische
figuren en woordschilderingen. Monteverdi was hierin een meester. Tegelijk was hij ook een sleutelfiguur in de ontwikkeling van de opera, waar
vaak dramatische libretto’s op thema’s uit de Griekse en Romeinse oudheid met veelal eenstemmige zang werden gecomponeerd, slechts begeleid door enkele instrumenten, wat de verstaanbaarheid van de tekst en
dus de overdracht van emoties moest bevorderen.
De Klaagzang van Ariadne is het enige stuk dat is bewaard gebleven uit Monteverdi’s Arianna, na L’Orfeo de tweede opera die hij schreef.
De componist noemde het ‘la più essential parte dell’opera’ — het meest
essentiële deel van het verhaal, dat is gebaseerd op de mythe van Ariadne
en Theseus. Ariadne redde Theseus uit een labyrint op voorwaarde dat hij
haar zou trouwen. Echter, de ondankbare Theseus liet Ariadne tot haar
grote verdriet alleen achter op het eiland Naxos. Ariadne bezingt in haar
jammerklacht haar frustratie en haar pijn — zo wil ze niet langer leven.
Monteverdi werd ter gelegenheid van het huwelijk van de zoon
van zijn broodheer hertog Vincenzo Gonzaga in Mantua gevraagd het
libretto van Rinuccini op muziek te zetten. In 1608 werd de opera uitgevoerd, maar daarna raakte de partituur verloren. Monteverdi publiceerde
het lamento in 1614 als vijfstemmig madrigaal — de versie die we vandaag zullen horen — en later nog als monodie voor sopraan met zowel
de originele als een geestelijke variant van de tekst. Het madrigaal is een
van Monteverdi’s meest aangrijpende meesterwerken.
Voor zowel Henze als Zuidam was Monteverdi een groot voorbeeld. Hans Werner Henze (1926-2012) maakte bijvoorbeeld een bewerking voor modern orkest van Monteverdi’s opera Il ritorno d’Ulisse in
patria (in Monteverdi’s tijd gebruikte men immers ook de instrumenten
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die voorhanden waren). Ook schreef hij meerdere werken rond de in de
barok zo populaire Orpheus-mythologie. De koorcyclus Orpheus Behind
the Wire voltooide Henze in 1983, in het kielzog van zijn ballet Orpheus
op libretto van de radicale toneelschrijver Edward Bond.
Het Orpheus-drama speelt zich ditmaal af in de hel van het in de
jaren zeventig door de militaire junta geterroriseerde Argentinië. Henze
groeide op in het nazi-Duitsland van de jaren dertig en veertig, en werd
tot zijn grote afschuw door zijn vader gedwongen bij de Hitlerjugend
te gaan. Na de oorlog sloot hij zich aan bij de marxistische beweging,
verhuisde naar Italië en schreef meerdere composities die zijn politieke
engagement onderstrepen.
Orpheus Behind the Wire stelt hoge eisen aan de uitvoerenden. Het
stuk heeft vijf delen, elk met een andere bezetting. In What was Hell like?
wordt de onderwereld beschreven in onsamenhangende noten: stilte en
leegte overheersen daar. Sopranen en alten zingen in The Point to be Noted
hoe Euridice en Orpheus niet samen de hel mochten verlaten. In de mythe kijkt Orpheus toch om, en sterft Euridice onmiddellijk. Op dat moment is ook het lot van Orpheus bezegeld. Een tenorsolo in You Who Survived verklankt de jammerklacht van Orpheus die door zijn eigen schuld
zal sterven. Alles wat hij nog wil zeggen, schrijft hij in het water van de
Styx, een zo vergankelijk medium dat niets bewaard blijft. Uiteindelijk
realiseert Orpheus zich dat hij oud is geworden, en dat zijn zielepijn door
het verstrijken van de tijd is verzacht: It Was Changed. In het laatste deel,
Orpheus, wordt met zijn muziek de triomf van de vrijheid bezongen.
Hans Werner Henze en de Nederlandse componist Rob Zuidam
(*1964) waren goed bevriend. ‘Volgens mij ben jij een goede operacomponist’, zei Henze bij hun eerste ontmoeting in 1990. Dat werd bewaarheid: Zuidam schreef inmiddels een klein tiental muzikaal-theatrale
werken. ‘Als mentor is Hans Werner Henze voor mij van onschatbare
waarde geweest,’ schreef Zuidam over de in 2012 gestorven Henze, die
hem ook vertrouwd maakte met de talloze verhalen van de stad Berlijn. Zuidam studeerde aan het Rotterdams conservatorium en aan het
Tanglewood Music Center, waar hij in 1999 artist in residence was. Als
visiting professor doceerde hij in 2010 aan de Harvard University over
Nederlandse hedendaagse muziek.
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Zuidam schrijft graag voor stem, en net als zijn voorganger Monteverdi laat hij zich sterk leiden door de tekst. Eerder al schreef hij voor
het Nederlands Kamerkoor, en nu nodigde het befaamde RIAS Kammerchor Zuidam uit een Berlijns koorboek te componeren. Het Berliner
Chorbuch is een ode aan de stad, ‘een levend monument van het menselijk
vernuft en van het menselijk tekort’. Het stuk heeft vijf delen op vijf
gedichten die elk op een of andere manier aan Berlijn zijn verbonden,
van Joachim Ringelnatz (1883-1934), Hendrik Marsman (1899-1940),
Günter Bruno Fuchs (1928-1977), Wilhelm Lehnmann (1882-1968)
en Aldona Gustas (1932). ‘Ze beschrijven heimwee, het ochtendgloren,
een verliefde hijskraan, zomerse kilte op een begraafplaats en de drang
om op te stijgen in de lucht tijdens een zorgeloze fietstocht’, illustreert
Zuidam, ‘het zijn schijnbaar willekeurige glimpen van de duizelingwekkende hoeveelheid handelingen en gedachten die er in een stad plaatsvinden, maar gaandeweg werd het me duidelijk dat de gedichten allen
een vorm van verlangen uitdrukken.’ De wereldpremière van Zuidams
Chorbuch vond plaats op 16 mei 2014 in Berlijn.
Susanne Vermeulen

E
A Berliner Chorbuch — The artist and his inspiration form a close
twofoldness. Nature, death, love significant political events, history or
other works of art are often, filtered through personal experience, at the
base of the creative process. At the end of the Renaissance, the ancient
Greece was the ideal to Claudio Monteverdi (1567-1643). The ancient
Greek considered music to be a powerful means of communication,
which could convey emotions to the listener and in the sixteenth century,
the madrigal in particular was considered a genre that was very suitable
for experimenting with rhetorical figures and word paintings. Monteverdi
was mastered this unlike any other. At the same time, he was also a key
figure in the development of the opera, where often dramatic libretto’s
on themes from Greek and Roman Antiquity with mostly unison vocals
were composed, accompanied by only a few instruments, which was to
help better understand the text and thus the conveyance of emotions.
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Ariadne’s Lament is the only piece that has been preserved from
Monteverdi’s Arianna, the second opera he wrote, after L’Orfeo. The composer called it ‘la più essential parte dell’opera’ — the most essential part
of the story, which is based on the myth of Ariadne and Theseus. Ariadne
saved Theseus from a labyrinth on the condition that he would wed her.
However, the ungrateful Theseus left Ariadne behind all by herself on
the island Naxos to her great sorrow. Ariadne sings of her frustration
and pain in her lamentation — she doesn’t want to go on living this way.
On the occasion of the marriage of his patron’s son the duke Vincenzo Gonzaga in Mantua, Monteverdi was asked to put to music the
libretto by Rinuccini. The opera was performed in 1608, but the score
got lost afterwards. Monteverdi published the lamentation in 1614 as a
madrigal for five voices — the version we will be hearing today — and
later as a monody for soprano with the original as well as a religious
variant of the text. The madrigal is one of Monteverdi’s most moving
masterpieces.
For Henze as well as for Zuidam, Monteverdi has been a great
example. Hans Werner Henze (1926-2012) for example made an arrangement for modern orchestra of Monteverdi’s opera Il ritorno d’Ulisse
in patria (after all, in Monteverdi’s time, instruments were used which
were at hand then). He also wrote several works around the in the Baroque ever so popular Orpheus mythology. Henze completed the chorale
cycle Orpheus Behind the Wire in 1983, in the wake of his ballet Orpheus
on a libretto by the radical playwright Edward Bond.
This time around, the drama of Orpheus is set in the hell of 70’s
Argentine, then terrorized by the military junta. Henze grew up in Nazi
Germany of the 30’s and 40’s, and to his great horror, was forced to
join the Hitlerjugend by his father. After the war, he joined the Marxist
movement, moved to Italy and wrote several compositions that emphasized his political commitment.
Orpheus Behind the Wire puts high demands upon the performers.
The piece consists of five parts, each with a different orchestration. In
What was Hell like?, the underworld is described in disconnected notes:
silence and emptiness prevail there. In The Point to be noted, sopranos and
altos sing of how Eurydice and Orpheus were not allowed to leave hell
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together. In the myth, Orpheus turns to look after all, and Eurydice dies
instantaneously. On that very moment, Orpheus’ fate is sealed as well. A
tenor solo in You Who Survived expresses the lamentation of Orpheus
who will die by his own hand. Everything he still wished to say, he writes
into the water of the Styx, a medium so ephemeral that his spiritual
anguish has been relieved by the passing of time: It Was Changed. In the
final part, Orpheus, the triumph of freedom is praised through his music.
Hans Werner Henze and the Dutch composer Rob Zuidam
(*1964) were good friends. ‘I believe you are a great opera composer’,
Henze said when they first met in 1990. Which would prove to be true:
in the meantime, Zuidam has written about a dozen musical-theatrical
works. ‘As a mentor, Hans Werner Henze has been invaluable to me,’
Zuidam wrote about the in 2012 deceased Henze, who also acquainted
him with the numerous stories about the city of Berlin. Zuidam studied
at the Rotterdam conservatory and at the Tanglewood Music Center,
where he was artist in residence in 1999. He lectured on Dutch contemporary music at Harvard University as visiting professor in 2010.
Zuidam preferred to write for voice, and just like his predecessor Monteverdi, he is strongly guided by the text. He has previously
written for the Dutch Chamber Choir, and now the renowned RIAS
Kammerchor has invited Zuidam to compose a Berlin gradual. The Berliner Chorbuch is an ode to the city, ‘living monument of human genius and of human failure’. The work consists of five parts on five poems
that are each connected to Berlin in one way or another, from Joachim
Ringelnatz (1883-1934), Hendrik Marsman (1899-1940), Günter Bruno Fuchs (1928-1977), Wilhelm Lehnmann (1882-1968) and Aldona
Gustas (1932). ‘They describe nostalgia, the break of dawn, an amorous
hoisting-crane, summery chilliness on a burial place and the urge to ascend into the air during a carefree bike ride’, Zuidam illustrates, ‘they
are seemingly random glimpses of the staggering amount of actions and
thoughts that take place in a city, but along the way, it became clear to
me that the poems all express some form of desire.’ The world creation of
Zuidam’s Chorbuch took place in Berlin, on May 16 2014.
Susanne Vermeulen
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HANS WERNER HENZE

ORPHEUS BEHIND THE WIRE

What was hell like?
I’d never seen such a place
Music sounded like silence
(That is hard to imagine?)
What was it like?
No echo came from my music
Wind stole it and took it away
I do not know where it took it
For the first time I walked in silence
The ground was strewn with fine ash
It was an empty street
A secret policeman watched from a window
It was not permitted
That Orpheus and Eurydice
Rode in the same carriage
Both mounted the ramp
But at different times
They last saw each other
Over a frozen wave of wire
Perhaps their ashes mingled
The point to be noted is this
When Eurydice had been killed
They killed Orpheus
You who survived the time of the murderers
Killed yourself
We see you standing up to your waist in the Styx
We call you do not look up or answer
So urgently are you writing all that you have to tel lus
You write it on water
Not one word will be read
As you end it the beginning has already been washed away
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Hoe was de hel?
Nooit eerder zag ik zo’n plek
Muziek klonk als stilte
(Moeilijk in te beelden?)
Hoe was het?
Mijn muziek had geen echo.
De wind stal haar en nam haar mee
Ik weet niet waarheen
Voor het eerst wandelde ik in stilte
De grond was bezaaid met fijne as
Het was een lege straat
Een geheime politieagent keek toe vanuit een raam
Het was niet toegestaan
Dat Orpheus en Eurydice
In dezelfde koets reden
Beiden gingen de helling omhoog
Maar op verschillende tijdstippen
Ze zagen elkaar voor het laatst
Over een bevroren golf van draad
Misschien mengden hun assen zich
Het punt is het volgende
Nadat Eurydice vermoord was
Doodden ze ook Orpheus
Jij die de tijd van de moordenaars overleefde
Pleegde zelfmoord
We zien je tot aan je middel in de Styx staan
We roepen, je kijkt niet op, noch antwoord je
Zo haastig schrijf je alles op dat je ons moet vertellen
Je schrijft het op water
Niet een woord zal gelezen worden
Wanneer je aan het einde komt, is het begin reeds weggewassen
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This is the fate of poets who die by their own hands
Where were we when you died?
Was there no-one to help you?
By these events we too are silenced
And our heritance taken to the grave
Old now
More strings on this lyre than hairs on my head
I lean on the tree and sit in the grass
To look down on the river
It shines like the scales of a fish
Passing from childhood to youth
Was difficult
I needed the surgeon’s knife
And her?
Well that passion is gentle now
Seen through the open doorway
Over the fields of pain
Where the sun softly shines
All shadows have even gone from the river
But there is still music
First it was wild
Earth sang in my throat
Later all sounds came from the tips of my fingers
Now it has changed again
I sing with the earth a cappella
People come to my door
For songs at weddings and at births
And at buryings
My music didn’t tame beasts
I don’t know why men tell such rumours and lies
My music is simple
I strike these notes:
That heron (‘a broken stick in the river’)
Looks once then goes back to its fishing
But it is true that I went to hell
And like you I lost Eurydice
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Dit is het lot van poëten die de hand aan zichzelf slaan
Waar waren wij toen jij stierf?
Was er niemand om je te helpen?
Door deze gebeurtenissen werd ook ons het zwijgen opgelegd
En onze erfenis mee het graf in genomen
Oud nu
Meer snaren op deze lier dan haren op mijn hoofd
Ik leun op de boom en zit in het gras
Om naar de rivier te kijken
Ze schittert als de schubben van een vis
De overgang van de kindertijd naar de jeugd
Was moeilijk
Ik had het mes van de chirurg nodig
En zij?
Wel die passie is teder nu
Gezien door de open deuropening
Over de velden van pijn
Waar de zon zacht schijnt
Alle schaduwen zijn zelfs uit de rivier verdwenen
Maar de muziek bleef
Eerst was ze wild
De aarde zong in mijn keel
Later kwamen alle geluiden van de toppen van mijn vingers
Nu is ze weer veranderd
Ik zing a capella met de aarde
Mensen komen aan mijn deur
Voor liederen op bruiloften en op geboortefeesten
En op begrafenissen
Mijn muziek temde geen beesten
Ik weet niet waarom mensen zulke geruchten en leugens verspreiden
Mijn muziek is eenvoudig
Ik sla deze noten aan:
Die reiger (‘een gebroken stok in de rivier’)
Kijkt eenmaal op en gaat dan verder met vissen
Maar het is waar dat ik naar de hel ging
En zoals jij heb ik Eurydice verloren
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Pressed by the weight of the world
By others’ burdens we have not shared
With sorrow for friends who sold-out to their enemy
Of dead heroes
Of strangers we haven’t yet warned
I wish for the still of Orpheus
And at news too
Of a dictator dead in America
That somewhere the starving have taken bread
From those who argue the moral of guns
In assemblies guarded by guns
And at a flag that flutters in breeze
Where no poor shiver in rags
Then I hear music of Orpheus
Of triumph
Of freedom
Onder het gewicht van de wereld
Door de lasten van anderen die we niet deelden
Met berouw om vrienden die zijn overgelopen naar de vijand
Van dode helden
Van vreemdelingen die we nog niet waarschuwden
Ik wens de rust van Orpheus
En ook bij nieuws
Van een dode dictator in Amerika
Dat ergens de uitgehongerden brood hebben genomen
Van diegenen die de moraliteit van geweren betwisten
In groeperingen die door geweren bewaakt worden
En aan een vlag die wappert in de wind
Waar geen armen beven in vodden
Dan hoor ik muziek van Orpheus
Van triomf
Van vrijheid
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CLAUDIO MONTEVERDI

LAMENTO D’ARIANNA

Lasciate mi morire!
E che volete voi che mi conforte
In così dura sorte,
In così gran martire?,
Lasciate mi morire!
O Teseo, O Teseo mio,
Si, che mio ti vo’ dir, che mio pur sei,
Benchè t’involi, ahi crudo, a gli occhi miei
Volgiti, Teseo mio,
Volgiti, Teseo,
O Dio!
Volgiti indietro a rimirar colei
Che lasciato ha per te la Patria e il Regno,
E in queste arene ancora,
Cibo di fere dispietate é crude,
Lascierà l’ossa ignude.
O Teseo, O Teseo mio,
Se tu sapessi, O Dio!
Se tu sapessi, ohimè, come s’affanna
La povera Arianna, forse pentito
Rivolgeresti ancor la prora al lito:
Ma con l’aure serene
Tu te ne vai felice et io quì piango.
A te prepara Atene
Liete pompe superbe,
Ed io rimango
Cibo di fere in solitarie arene.
Te l’uno e l’altro tuo vecchio parente
Stringeran lieti, ed io
Più non vedrovvi,
O Madre, O Padre mio!
Dove, dov’è la fede
Che tanto mi giuravi?
Così ne l’alta fede
Tu mi ripon degl’Avi?
Son queste le corone
Onde m’adorni il crine?
Questi gli scettri sono,
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Queste le gemme e gl’ori?
Lasciarmi in abbandono
A fera che mi strazi e mi divori?
Ah Teseo, ah Teseo mio,
Lascierai tu morire
Invan piangendo, invan gridando aita,
La misera Arianna
Ch’a te fidossi e ti diè gloria e vita?
Ahi, che non pur rispondi!
Ahi, che più d’aspe è sordo a’ miei lamenti!
O nembri, O turbi, O venti,
Sommergetelo voi dentr’a quell’onde!
Correte, orche e balene,
E delle membra immonde
Empiete le voragini profonde!
Che parlo, ahi, che vaneggio?
Misera, oimè, che chieggio?
O Teseo, O Teseo mio,
Non son, non son quell’io,
Non son quell’io che ì feri detti sciolse;
Parlò l’affanno mio, parlò il dolore,
Parlò la lingua, sì, ma non già il core.
Misera! Ancor dò loco a la tradita speme?
E non si spegne,
Fra tanto scherno ancor, d’amor
Il foco spegni tu morte, omai, le fiamme indegne!
O Madre, O Padre,
O dell’antico Regno superbi alberghi,
Ov’ebbi d’or la cuna,
O servi, O fidi amici (ahi fato indegno!)
Mirate ove m’ha scort’empia fortuna,
Mirate di che duol m’ha fatto herede
L’amor mio, la mia fede,
E l’altrui inganno,
Così va chi tropp’ama e troppo crede.
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Laat me sterven,
Laat me sterven!
Wie zou mij kunnen troosten
In mijn bitter lot
En mijn zo ondraaglijk lijden?
Laat me sterven.
O Theseus, mijn Theseus
Ja, ik wil je nog de mijne noemen,
Want je behoort me toe, hoewel je,
wreedaard, mijn aangezicht ontvlucht.
Keer terug, mijn Theseus, o God!
Keer terug en aanschouw haar
die voor jou haar land en koninkrijk
verliet, en op dit strand,
Ten prooi aan meedogenloos wrede
dieren, slechts haar naakte gebeente
Zal achterlaten. O Theseus, mijn
Theseus. Als je wist, o God,
Ach, als je wist hoe vreselijk
de arme Ariadne lijdt,
Misschien zou je dan berouw tonen
en weer op deze kust afstevenen.
Maar in de kalme zeewind
vaar jij heen, blij van gemoed, en laat
mij hier wenend achter. Jou bereidt
Athene een feestelijk onthaal, en ik
blijf achter, ten prooi aan wilde dieren
op deze verlaten stranden. Blij zul jij
je grijze ouders een voor een omhelzen,
en ik zal noch mijn moeder, noch mijn vader
ooit weerzien.
Waar, waar is de trouw,
Die jij me zo plechtig hebt gezworen?
Is dit de voorouderlijke troon
Die je mij beloofd hebt?
Zijn dit de kronen
waarmee je mijn hoofd tooit?
Zijn dit de scepters,
de juwelen en gouden ornamenten:
Mij achterlaten, overgeleverd
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aan wilde dieren die me verscheuren
en verslinden? Ach Theseus, mijn
Theseus, laat je mij sterven,
tevergeefs wenend en om hulp
roepend, de ongelukkige Ariadne,
die je vertrouwde, en roem en leven
schonk?
Ach, hij antwoordt niet eens.
Ach, stokdoof is hij voor mijn geween.
O donderwolken, hozen en winden,
Laat hem verzwolgen worden door
Deze golven. Snelt toe, zeemonsters
En walvissen. En vul de gapende
Diepten met zijn vuige lijf.
Wat zeg ik, ach, wat ijl ik?
Och ik ellendige, wat verlang ik?
O Theseus, o mijn Theseus,
Ik ben het niet, ik ben het niet,
die deze dwaze woorden sprak:
Mijn ontreddering sprak, mijn verdriet;
Mijn tong sprak wel, maar niet mijn
hart.
Ellendig ben ik! Geef ik nog plaats aan de verraden hoop?
Ondanks zoveel minachting dooft
het vuur van de liefde niet.
Dood, doof nu die onwaardige vlammen!
O moeder, o Vader,
o grootse plaatsen van
het antieke rijk,
waar ik mijn gouden wieg had,
oh dienaren, o trouwe vrienden (ach, onwaardig lot!)
Kijk waarheen harteloze Fortuna mij heeft geleid;
zie van welke pijn ze mij erfgenaam heeft gemaakt.
Mijn liefde, mijn trouw en andermans bedrog.
Zo vergaat het iemand die te veel bemint en te veel gelooft.
Let me die.
And who do you think
can comfort me
in thus harsh fate,
in thus great suffering?
Let me die.
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Oh Theseus, oh my Theseus,
yes, I still call you mine
for mine you are,
although you flee, cruel one,
far from my eyes.
Turn back, my Theseus,
turn back, Theseus, o God,
turn back to see again the one,
who for you has left her fatherland and kingdom,
and who, staying on these shores,
a prey to cruel and pitiless beasts,
will leave her bones denuded.
Oh Theseus, oh my Theseus,
if you knew, oh God,
if you only knew
how much poor Arianna
is frightened,
perhaps, overcome with remorse,
you would return your prow shorewards again.
But with the serene winds
you sail on happily, while I remain here weeping.
Athens prepares to greet you
with joyful and superb feasts and I remain,
a prey to wild beasts on these solitary shores.
You will be happily embraced by
your old parents and I will not see you again,
oh mother, oh my father.
Where is the faith you
swore me so much?
Is this how you place me
on my antecestors throne?
Are these the crowns
with which you adorn my hair?
Are these the sceptres,
the diamonds and the gold?
To leave me abandoned
for the beast to tear up and devour?
Ah Theseus, ah my Theseus,
would you let me die,
weeping in vain, crying for aid
the wretched Arianna,
who trusted you and gave you glory and life?
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Ah, that you do not even reply!
Ah, that your are deaf to my laments!
Oh clouds, oh storms, oh winds,
submerge him in those waves.
Fly, whales and orcs,
and fill up the profound gulfs
with these unworldly limbs!
What am I saying? Ah, what am I raving about?
Wretched that I am, what am I asking?
Oh Theseus, oh my Theseus,
that is, that is not I,
that it is not I who hurled these curses,
my anguish spoke,
the pain spoke,
it was my tongue but not my heart.
Wretched that I am, still I give place
to a hope betrayed,
and despite so much scorn
the fire of love is not put out.
For that put out now, death, the unworthy flames.
Oh mother, oh father,
oh superb dwellings of the ancient kingdom,
where my golden cradle stood!
Oh servants, oh faithful friends –
Ah, unjust fate! –
See where a cruel fortune has led me,
see what pain has been given to me as a heritage
for my love, my faith
and for his betraying me.
That is the fate of one who loves too much
and believes too much.
ROB ZUIDAM

BERLINER CHORBUCH

Berlin, ich sehne mich in dich.
Ach, komm mir doch entgegen!
Berlijn, ik heb heimwee naar je.
Ach, kom mij toch tegemoet!
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Berlin, I’m homesick for you.
Oh, come towards me!

Der Morgen ist ein besudeltes Kleid
eine Seite mit einem Eselsohr
ein Klecks
die Stadt
eine halb abgeschminkte Frau
doch zuckend bäumt sie sich in den Himmel
wie ein blaues Pferd von Marc im Luftgeschirr
Berlin
die Sonne gelb
De morgenlucht is een bezoedeld kleed
een bladzij met een ezelsoor
een vlek

Morning air is a stained rug
A dog-eared page
A stain

de stad
een half ontschminkte vrouw
maar schokkend steigert zij
de hemel in
als een blauw paard van Marc in ’t
luchtgareel

The city
A half cleansed woman,
Though shaken she cavorts into
Heaven
As a blue horse of Marc in the
Air collar

Berlijn

Berlin

de zon is geel

The sun yellow

Der Kran
hat sich in die nächtliche Halde
verliebt. Mit seiner einzigen
langausgestreckten
Hand
wischt er
die Sorgen
seiner Geliebten
vom Horizont.
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De kraan
werd verliefd op de nachtelijke
glooiing. Met zijn zeldzame
lang uitgestrekte
hand
stoft hij
de zorgen
van zijn geliefden
van de horizon.

The crane
fell in love with the nocturnal
slant. With his unique
long stretched out
hand
he erases
the worries
of his beloved
of the horizon.

Der Fliegenschnäpper steinauf, steinab.
Der Rosenduft begräbt dein Grab.
Es könnte nirgend stiller sein.
Der darin liegt, erschein, erschein!
Der Eisenhut blitzt blaues Licht.
Komm, wisch den Schweiß mir vom Gesicht.
Der Tag ist süß und ladet ein,
Noch einmal saßen wir zu zwein.
Sirene heult, Geschützmaul bellt.
Sie morden sich: es ist die Welt
Komm nicht! Komm nicht! Lass mich allein,
Der Erdentag lädt nicht mehr ein.
Ins qualenlose flohest du,
O Grab, halt deine Tür fest zu!
De vliegenvanger van steen tot steen
De rozengeur bedelft je graf.
Het kan nergens stiller zijn.
Wie er in ligt, kom eruit, kom eruit!
De ijzerhoed fonkelt blauw licht.
Kom, veeg het zweet van mijn gezicht.
De dag is zoet en nodigt uit.
Nog een keer zaten we met z’n tweeën.
Sirene huilt, kanonmond buldert
Het zijn moordenaars: het is de wereld
Niet hier komen! Niet hier komen! Laat mij alleen.
De dag van de aarde nodigt niet meer uit.
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Zonder smart vlucht je,
Oh graf, hou je deur stevig dicht!
The flycatcher from stone to stone
The rose fragrance buries your grave.
Nowhere could it be more silent.
Whoever lies in it, come out, come out!
The wolf ’s bane sparkles blue light.
Come, mop the sweat of my face.
The day is sweet and inviting.
One more time we sat with one another.
Siren crying, cannon mouth thundering
They are murdering: so is the world
Do not come here! Do not come here! Leave me be.
The day of earth is no longer inviting.
Without grief you flee,
Oh, grave, keep your door firmly shut!
Auf einem Fahrrad unterwegs
durch das neue Glasberlin
lerne ich die Transparenz
der Häuser kennen
wie abgehoben das Ganze
gegen Abend im Lüftigen
verharrend

On a bicycle on the road
through the new Glass Berlin
I get to know the transparency
of the houses
how unrealistic the whole
in the evening twilight
remains

Op een fiets onderweg
door het nieuwe Glasberlijn
leer ik de transparantie
van de huizen kennen
hoe onrealistisch het geheel
in de avondschemering van het lichtzinnige
blijft
Vertalingen: Kim Maes, Pieter-Jan Herman, Arno Gerrits
en Jeanne Vromans. Met dank aan Vocaal Ensemble Tiramisu

RIAS KAMMERCHOR
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V R / F R 1 6 M E I/ M AY 2 0 1 4
1 4 : 3 0/ 2 . 3 0 P M - 1 7: 3 0/ 5 . 3 0 P M
ZO/ S U 1 7 M E I/ M AY 2 0 1 4
1 0 : 0 0/ 1 0 P M - 1 3 : 0 0/ 1 P M
D I O C E S A A N PA S T O R A A L C E N T R U M
D I O C E S A N PA S T O R A L C E N T R E , VA R K E N S S T R A AT 6

TENSO JONGE COMPONISTEN
W O R K S H O P / T E N S O YO U N G
COMPOSERS WORKSHOP
met/with

JA M ES WO O D & LE O S A M A M A
N
De ontwikkeling van nieuw koorrepertoire is een van de
doelstellingen van TENSO. Sinds 2010 leidt componist/dirigent James Wood een reeks internationale workshops voor jonge
componisten. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van een hoogst
professioneel ‘proefkoor’, dit jaar het Deens Nationaal Vokaal
Ensemble. Met fragmenten en schetsen op de pupiter ontdekken
ze hoe dramatische effecten, kleuren of stembereik invloed hebben op de compositie.
Tijdens de workshop heeft u de mogelijkheid de zaal in stilte
te betreden en te verlaten.
E
The development of new choir music repertoire is one
of the main goals of TENSO. Since 2010, composer/conductor
James Wood leads a series of international workshops for young
composers. During those workshops, they have a highly professional ‘testing choir’ at their disposal, which this year is the
Danish National Vocal Ensemble. With fragments and sketches
of scores on the music stands, they discover how dramatic effects,
timbre or vocal range influence the composition.
During the workshop, you are free to enter and exit the
hall in all calm.
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Z A / S A 1 7 M E I / M AY 2 0 1 4
1 3 : 3 0/ 1 . 3 0 P M - 1 7: 0 0/ 5 P M
D I O C E S A A N PA S TO R A A L C E N T R U M
D I O C E S A N PA S T O R A L C E N T R E , VA R K E N S S T R A AT 6

T E N S O AC T I E F / T E N S O AC T I V E

JONGE STEMMEN
YOUNG VOICES
met/with

JA S P ER & JA S P ER
N
Jasper & Jasper maken met alles muziek: blikken dozen, fietsbanden, wasmanden … En met wat microfoons, kabels en hun laptop
toveren ze elk instrument om tot een heel orkest. Tijdens deze workshop
maak je kennis met eenvoudige muzieksoftware en ontdek je hoe je bliksemsnel een eigen klankwereld componeert.
Voor jongeren van 12 tot 16 jaar.
E
Jasper & Jasper make music with anything they can get their
hands on: tin cans, bicycle tires, linen baskets … And with a few microphones, cables and a laptop, they transform every instrument into a
whole orchestra. During this workshop, you are introduced to simple
music software and you discover how to compose your very own world
of sound within the blink of an eye.
For children aged between 12 and 16.

i.s.m. / i.c.w. Matrix
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Z A / S A 1 7 M E I/ M AY 2 0 1 4
1 4 : 0 0/ 2 P M - 1 5 : 0 0/ 3 P M
D I O C E S A A N PA STO R A A L C E N T R U M
D I O C E S A N PA STO R A L C E N T R E , VA R K E N S ST R A AT 6

T E N S O AC T I E F / T E N S O AC T I V E

ZINGEN MET
DE LET TEN
SINGING WITH
T H E L AT V I A N S
met/with

S I G VA R D S K Ļ AVA
N
Doorgaans verlopen de audities voor het Latvijas Radio Koris volgens een strenge procedure, maar voor deze workshop ontvangen ze iedereen met open armen. Na afloop spreekt u minstens een partituur Lets.
Een unieke gelegenheid om met ’s werelds beste koorstemmen
samen te zingen.
E
Generally, the auditions for the Latvian Radio Choir are done
according to a strict procedure, but for this workshop they welcome everyone with open arms. Afterwards, you can speak at least a score worth
of Latvian.
A unique opportunity to sing together with the world’s best choral voices.
Toonmoment voor familie en vrienden om 15:00 uur.
Showcase for family and friends at 15:00h.
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Z A / S A 1 7 M E I / M AY 2 0 1 4
1 5 : 3 0/ 3 P M - 1 7: 0 0/ 5 P M
D I O C E S A A N PA S TO R A A L C E N T R U M
D I O C E S A N PA S T O R A L C E N T R E , VA R K E N S S T R A AT 6

M U Z I K A LE S A L O N S
M U S I CA L S A L O N S

KO O RCO N C ERT EN
ANNO 2014
CHORAL CONCERTS
ANNO 2014
met/with

LEO SAMAMA
N
Rondetafelgesprekken waarbij zowel leken als professionele zangers en componisten kunnen aanschuiven.
Musicoloog en componist Leo Samama gaat op zoek naar een
geschikt kader en uitgebalanceerd programma voor een hedendaags
koorconcert. Hij beschouwt daarbij enkele best cases en werpt ook een
blik op het programma van de TENSO Days.
E
Round table conversations in which laymen as well as professional singers and composers may join.
Musicologist and composer Leo Samama looks for an appropriate setting and a well-balanced program for a contemporary choir concert. In doing so, he considers some of the best cases while also taking a
look at the program of the TENSO Days.
i.s.m. / i.c.w. Matrix
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Z A / S A 1 7 M E I/ M AY 2 0 1 4
1 5 : 3 0/ 3 . 3 0 P M - 1 7: 0 0/ 5 P M
D I O C E S A A N PA STO R A A L C E N T R U M
D I O C E S A N PA STO R A L C E N T R E , VA R K E N S ST R A AT 6

M U Z I K A LE S A L O N S
M U S I CA L S A L O N S

COMPONEREN
VO O R KO O R
COMPOSING
FOR CHOIR
met/with

JORIS BLANCKAERT
N
Rondetafelgesprekken waarbij zowel leken als professionele zangers en componisten kunnen aanschuiven.
Componist Joris Blanckaert nodigt uit tot een gesprek over koormuziek in de 21ste eeuw en licht zijn nieuwste compositie toe, die tijdens
de TENSO Days Mechelen in wereldpremière gaat.
E
Round table conversations in which laymen as well as professional singers and composers may join.
Composer Joris Blanckaert invites you to a conversation about
choral music in the 21st century and he illuminates his latest composition, which will be premiered in Mechelen.
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LE T S R A D I O KO O R
N Het Lets Radiokoor behoort tot de top van professionele kamerkoren in
Europa en zijn verfijnde smaak voor muzikaal materiaal, geraffineerde expressie
en immens omvangrijk stemgebruik, hebben het op de kaart gezet als bekende
merknaam. Het repertoire van het Lets Radiokoor gaat van de renaissancemuziek tot de meest gesofisticeerde partituren van componisten. Hun opzet zou
kunnen omschreven worden als een klanklaboratorium — de zangers verkennen
hun vaardigheden door zich zowel te wenden tot de geheimen van de traditionele zangkunst, als tot de kunst van het kwarttoons- en boventoonse zingen en
andere technieken met betrekking tot het voortbrengen van klank. Het koor nam
deel aan de meest belangrijke internationale muziekfora in onder andere Salzburg en Montpellier, het Baltic Sea Festival en Klangspuren festival, en trad op
in beroemde concertzalen zoals het Concertgebouw en Muziekgebouw in Amsterdam, Konzerthaus in Berlijn, Cité de la Musique in Parijs, Lincoln Center
in New York en Dresden Frauenkirche. Het koor heeft vele succesvolle samenwerkingen achter de rug met buitengewone gastdirigenten, waaronder Riccardo
Muti, Heinz Holliger en Lars Ulrik Mortensen. Het heeft reeds zeven maal de
Latvian Music Grand Prix, de meest prestigieuze prijs in Letland, gewonnen.
L AT V I A N R A D I O C H O I R
E The Latvian Radio Choir (LRC) ranks among the top professional chamber choirs in Europe and its refined taste for musical material, fineness of expression and vocal of immense compass have charted it as a noted brand on the
world map. The repertoire of the Latvian Radio Choir ranges from the Renaissance music to the most sophisticated scores by living composers. It could be
described as a sound laboratory — the singers explore their skills by turning
to the mysteries of traditional singing, as well as to the art of quartertone
and overtone singing and other sound production techniques. The choir has
participated in the top international musical forums in Salzburg and Montpellier, the Baltic Sea Festival, Klangspuren Festival, …; and performed in renowned concert halls such as the Concertgebouw and Muziekgebouw in Amsterdam, Konzerthaus in Berlin, Cité de la Musique in Paris, Lincoln Center in
New York and Dresden Frauenkirche. The choir has successfully worked with
many outstanding guest conductors, including Riccardo Muti, Heinz Holliger
and Lars Ulrik Mortensen. The choir has been awarded the most esteemed
musical prize in Latvia, the Latvian Music Grand Prix, seven times.
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S I G VA R D S K Ļ A VA
N Sigvards Kļava begon zijn samenwerking met het Lets Radiokoor in 1987
en werd benoemd tot chef-dirigent en artistiek directeur in 1992. Als een van
Letlands meest productieve koordirigenten, heeft Sigvards Kļava samengewerkt met elk toonaangevend koor en orkest van het land. Zo voerde hij de
grote werken van het standaardrepertoire uit, maar daarnaast dirigeerde hij ook
de meeste premières van nieuwe koorwerken van Letse componisten. Hij heeft
meer dan 20 cd’s opgenomen met het Lets Radiokoor. Sigvards Kļava is ook
chef-dirigent geweest van een groot aantal Letse en Noorse liedfestivals. Hij is
medeoprichter van het Letse Festival van Nieuwe Muziek ARENA en treedt
op als lid van diens raad van bestuur. Hij doceert aan jonge dirigenten aan de
koorafdeling van de Letse Academie voor Muziek en het Koorcollege van de
Lutheraanse Kathedraal van Riga. Sigvards Kļava treedt aan als gastdirigent
bij toonaangevende Europese koren. Hij heeft de Letse Grote Muziekprijs en
het Letse Kabinet van Ministers Awa in ontvangst genomen.
E Sigvards Kļava began working with the Latvian Radio Choir in 1987 and
was appointed its Chief Conductor and Artistic Director in 1992. As one of
Latvia’s most prolific choral conductors, Sigvards Kļava has collaborated with
every leading choir and orchestra in the country, performing the great works of
the standard repertoire in addition to conducting most premieres of new choral
works by Latvian composers. He has recorded over 20 CDs with the Latvian
Radio Choir. Sigvards Kļava has also been Chief Conductor at a number of
Latvian and Nordic song festivals. He is a co-founder of the Latvian New Music Festival ARENA and serves as a member of its artistic board. He teaches
young conductors at the Choral Department of the Latvian Academy of Music
and the Choral College of the Riga Lutheran Cathedral. Sigvards Kļava appears as a guest conductor with leading European choirs. He has received the
Latvian Great Music Award and the Latvian Cabinet of Ministers Awa.
JORIS BLANCKAERT
N Na het behalen van zijn Master of Science in Civil Engineering aan de
Universiteit van Gent, begon Joris Blanckaert (*1976) zijn studies aan het
Koninklijk Conservatorium van Gent, en schreef zich in voor een Bachelordiploma (2005) in jazz-accordeon bij Rony Verbiest en een Master-diploma
(2007) in hedendaagse compositie bij Frank Nuyts. Hij heeft samengewerkt
met ensembles als Symfonie-orkest Vlaanderen, Spectra, Emanon, Maeterlinck String Quartet en Navarra String Quartet, en gespeeld in zalen en op
festivals als deSingel, Concertgebouw Brugge, BOZAR, MAfestival, Happy
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New Festival, Amuz, VoorwaartsMaart/EnAvantMars, Vooruit Gent, Vlaamse Operastudio, No New Artists!, MiramirO, Ka-Bal, J&M, Muziekcentrum
De Bijloke,… Sinds 2009 werkt hij aan een wetenschappelijk onderzoeksproject (in samenwerking met Vlaams kunstenhuis NONA) over real-time interactie tussen solisten en een computermodel, gebaseerd op spectrale theorie en
statistieken. In 2010 werd zijn eerste opera L’Algerino in Italia gecreëerd op
het MAfestival. In 2013 componeerde hij een operaproductie, in opdracht van
de Vlaamse Opera Studio. In 2013 en 2015 zal hij twee nieuwe kameropera’s
componeren in samenwerking met Muziekcentrum De Bijloke in Gent.
E After graduation at the University of Ghent (Belgium) as a Master of Science in civil engineering, Joris Blanckaert (*1976) started his studies at the Royal
Conservatoire of Ghent, enrolling for a Bachelor degree (2005) in jazz accordion
with Rony Verbiest and a Master degree (2007) in contemporary composition
with Frank Nuyts. He has worked with ensembles including Symfonie-orkest
Vlaanderen, Spectra, Emanon, Maeterlinck String Quartet and Navarra String
Quartet, in venues and festivals such as deSingel, Concertgebouw Brugge, BOZAR, MAfestival, Happy New Festival, Amuz, VoorwaartsMaart/EnAvantMars, Vooruit Gent, Flemish Operastudio, No New Artists!, MiramirO, KaBal, J&M, Music Centre De Bijloke,… Since 2009, he is working at a scientific
research project (in collaboration with Flemish art house NONA) about realtime interaction between soloists and a computer model, based on spectral
theory and statistics. In 2010, his first opera L’Algerino in Italia has been created at MAfestival. In 2013 he composed an opera production commissioned
by Flanders Opera Studio. In 2013 and 2015 he will compose two new chamber
opera’s in collaboration with Music Centre De Bijloke Ghent.
D E E N S N AT I O N A A L V O C A A L E N S E M B L E
N In het Deens Nationaal Vocaal Ensemble, combineren 18-20 getalenteerde zangers hun toewijding voor samenzang met hun individuele solocarrières.
Sinds 2010 is de Zweedse Olof Boman chef-dirigent, en met hem wordt er
speciale aandacht besteed aan zowel muziek uit de vroege barok(periode), als
aan hedendaagse werken. Voor het album The Nightingale met hedendaagse
blokfluitconcerto’s, waarop o.a. blokfluitist Michala Petri speelt, won de groep
de prestigieuze Duitse ECHO-prijs in 2012. Een andere opname die het vermelden waard is, is Half Monk, half rascal met werk van o.a. Poulenc — genomineerd voor de Gramophone Award en de prestigieuze Deense P2 Prijs 2013.
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D A N I S H N AT I O N A L V O C A L E N S E M B L E
E In the Danish National Vocal Ensemble, 18-20 accomplished full time
singers combine their devotion for ensemble singing with their individual solo
careers. Since 2010 the principal conductor is Swedish Olof Boman, and with
him a special attention is paid to music from the early baroque era as well
as to contemporary pieces. For the album The Nightingale with contemporary
recorder concertos also featuring recorder player Michala Petri the group was
awarded the prestigious German ECHO prize in 2012. Another release to be
mentioned is Half Monk, half rascal featuring Poulenc — nominated for the
Gramophone Award and the prestigious Danish P2 Prize 2013.
OLOF BOMAN
N De Zweedse dirigent Olof Boman studeerde orkest- en koordirectie aan
het Royal College of Music in Stockholm. Als gastdirigent heeft Olof samengewerkt met Konzerthausorchester in Berlijn, Bremer Philharmoniker,
Kammerakademie Potsdam en Norrköping Symphony Orchestra, naast een
resem Europese koren, zoals The Swedish Radio Choir, Eric Ericsons Chamber Choir, RIAS Chamber Choir en Vocalconsort Berlin. Olof is een veelgevraagd operadirigent. Hij heeft vele producties geleid, waarvan de meest recente Orlando furioso van Antonio Vivaldi in Theater Bremen waar hij volgend
jaar terugkeert. Hij is ook Artistiek Directeur van het Glogerfestspillene, een
jaarlijks internationaal muziekfestival in Kongsberg, Noorwegen.
E The Swedish conductor Olof Boman studied orchestral and choral conducting at the Royal College of Music in Stockholm. As a guest conductor,
Olof has worked with Konzerthausorchester in Berlin, Bremer Philharmoniker, Kammerakademie Potsdam and Norrköping Symphony Orchestra as well
as a range of European choirs, such as The Swedish Radio Choir, Eric Ericsons
Chamber Choir, RIAS Chamber Choir and Vocalconsort Berlin. Olof is frequently in demand as an opera conductor. He has directed many productions,
most recently Orlando furioso by Antonio Vivaldi at Theater Bremen where he
will return next year. He is also Artistic Director of the Glogerfestspillene, an
annual international music festival in Kongsberg, Norway.
L I E S J E VA N M A S S E N H O V E
N Liesje Vanmassenhove kreeg haar eerste blokfluitlessen van Paul Van Loey
aan het Stedelijk Conservatorium van Mechelen, waar ze ook met klavecimbel
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startte bij Christine Wauters. Op jonge leeftijd werd ze laureaat van onder meer
de SONBU-wedstrijd, Jong Tenuto en Axion-classics. Aan het Lemmensinstituut in Leuven vervolgde ze haar studies blokfluit bij Bart Spanhove en Bart
Coen, en klavecimbel bij Kris Verhelst. Vanmassenhove specialiseerde zich verder in het klavecimbelspel bij Ewald Demeyere aan het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Ze volgde masterclasses voor klavecimbel bij onder
andere Jos Van Immerseel en Robert Kohnen, en voor blokfluit bij onder andere Marion Verbruggen, Piers Adams en Michael Schneider. Vanmassenhove
maakt deel uit van het ensemble Il trionfo del tempo.
E Liesje Vanmassenhove got her first recorder lessons from Paul Van Loey
at the Stedelijk Conservatorium of Mechelen, where she also started studying
the harpsichord with Christine Wauters. At a young age, she became laureate
of among other, the SONBU-contest, Jong Tenuto and Axion-classics. At the
Lemmens Insitute in Leuven, she continued her recorder studies with Bart
Spanhove and Bart Coen, and her harpsichord studies with Kris Verhelst. Vanmassenhove further specialized in playing the harpsichord with Ewald Demeyere at the Royal Conservatory of Antwerp. She attended master classes for
harpsichord with among others Jos Van Immerseel and Robert Kohnen, and
for recorder with among others Marion Verbruggen, Piers Adams and Michael
Schneider. Vanmassenhove is part of the ensemble Il trionfo del tempo.
RIAS KAMMERCHOR
N Het Rias Kammerchor werd in 1948 opgericht als koor van de radioomroep en geniet thans wereldwijd de faam van gerenommeerd ensemble in
zijn soort. Als concertkoor, dat door studioproducties en concertzendingen
ook verder nauw verbonden blijft met de radio-omroep, maakt het sinds 1994
deel uit van de Rundfunk-Orchester und -Chöre GmbH Berlin. Het repertoire wordt momenteel vooral gedragen door zwaartepunten in historische
uitvoeringspraktijk en een specialisatie in werken van de twintigste en eenentwintigste eeuw. In hun 60-jarige bestaan hebben componisten als Schönberg,
Krenek, Henze en Boulez, Kagel, Osborn, Tan Dun en Pärt het RIAS Kammerchor de premières toevertrouwd van hun werken. Het RIAS Kammerchor
organiseert sinds vijftien jaar een eigen concertreeks in de Berliner Philharmonie en is met zijn programma’s te gast in binnen- en buitenland. Het koor
kreeg voor zijn talrijke cd-opnamen, die vooral bij Harmonia Mundi France
werden uitgegeven, verschillende internationale prijzen.
E The Rias Chamber Choir was founded in 1984 as choir of the radio broadcasting service and nowadays enjoys great fame as renowned ensemble of its
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kind. As performing choir, which is further closely connected to the radio
broadcasting service through studio productions and concert broadcasts, is
since 1994 part of the Rundfunk-Orchester und –Chöre GmbH Berlin. The
repertoire is currently mostly supported by core points of historically informed
performance practice and the specialization in 20th and 21st century works. In
their 60 year existence, composers like Schönberg, Krenek, Henze and Boulez,
Kagel, Osborn, Tan Dun and Pärt have entrusted the RIAS Kammerchor with
the premiere of their works. For 15 years, the RIAS Kammerchor has organized its own concert series in the Berliner Philharmonie and with its programs
it is a regular guest in its home land as well as abroad. The choir has received
several international prizes with its numerous CD recordings, which have been
predominantly distributed by Harmonia Mundi France.
HANS-CHRISTOPH RADEMANN
N Hans-Christoph Rademann is sinds 2007 chef-dirigent van het RIAS
Kammerchor. Naast het koesteren van het technisch talent van het ensemble,
streeft hij naar een onbelemmerde spirituele en emotionele identificatie met
de inhoud van het gezongen werk. Rademann studeerde koor- en orkestdirectie aan de Dresden Musikhochschule. Hij richtte het Dresden Kamerkoor
op, waarmee hij in binnen- en buitenland een uitstekende reputatie verwierf.
Rademann gaf de aanzet tot het Festival van Vroege Muziek in het Harzgebergte in Duitsland, en ontving in 1994 de Medaille van de Saksische Grondwet. Gastoptredens hebben hem naar de podia van andere toonaangevende koren en orkesten geleid, waaronder de koorensembles van Beieren, het Gentse
Collegium Vocale, de Dresden Staatskapelle, het Rotterdams Philharmonisch
Orkest, Concerto Köln, het Freiburger Barockorkester en de Berlijnse Akademie für Alte Musik. Zijn engagement in nieuwe muziek is gericht op een
onafgebroken zoektocht naar nieuwe en stimulerende perspectieven voor de
ontwikkeling van vocale compositie. In dit streven zette hij een internationaal
uitgeschreven compositiewedstrijd op poten.
E Hans-Christoph Rademann has been RIAS Kammerchor’s principal conductor since 2007. In addition to preserving the ensemble’s technical quality, he
strives for an unrestricted spiritual and emotional identification with the content of the works it sings. Rademann studied choral and orchestral conducting
at the Dresden Musikhochschule. He founded the Dresden Chamber Choir
with which he established an outstanding reputation at home and abroad.
Rademann initiated the Festival of Early Music in Germany’s Harz Mountains,
and in 1994 was awarded the Saxon capital’s prize for his services to Dresden’s
musical life. In 2008 he was awarded the Medal of the Saxon Constitution.
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Guest engagements have taken him to the podiums of other leading choruses
and orchestras, including the choral ensembles of Bavarian, Ghent’s Collegium
Vocale, the Dresden Staatskapelle, Rotterdam Philharmonic, Concerto Köln,
Freiburg Baroque Orchestra and Berlin’s Akademie für Alte Musik. His involvement in new music centres on a continuing search for new and stimulating
perspectives for the development of vocal composition. In this pursuit he initiated an internationally publicized composers competition in 2006.
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 tot hat, 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.
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 (*1947) 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
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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 enembles.
JASP ER & JASP ER
N Jasper Braet (*1986) studeerde klassieke en hedendaagse gitaar aan het
Conservatorium van Gent. Tijdens zijn studies groeide zijn interesse in elektroakoestische muziek. In deze context studeerde hij algoritmische compositie
bij Godfried-Willem Raes, volgde hij een Max/MSP cursus aan het IRCAM
in Parijs en een eenjarige specialisatiecursus sonologie aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag. Jasper Vanpaemel (*1986) studeerde piano aan het
Conservatorium in Brussel. Hij specialiseerde zich in hedendaagse muziek,
compositie en vrije improvisatie bij Bart Bouckaert, Franklin Gyselinck, Kris
Defoort en Peter Swinnen. In 2009-2010 woonde Jasper de internationale cursus sonologie bij in Den Haag, waar hij Jasper Braet ontmoette.
E Jasper Braet (*1986) studied classical and contemporary guitar at the
Conservatory of Ghent (Belgium). During his studies he became increasingly
interested in electro-acoustic music. In this context he studied algorithmic
composition under Godfried-Willem Raes, followed a Max/MSP course at
the IRCAM in Paris and a one-year-specialization course of Sonology at the
Royal Conservatory of The Hague. Jasper Vanpaemel studied piano at the
Conservatory in Brussels. Jasper specialized in contemporary music, composition and free improvisation under the supervision of Bart Bouckaert, Franklin
Gyselinck, Kris Defoort and Peter Swinnen. In 2009-2010, Jasper attended
the international Sonology course at the Royal Conservatory of The Hague in
Holland, where he met Jasper Braet.

B I O G R A F I E E N/ B I O G R A P H I ES

91

met de steun van / with support of
SUBSIDIËNTEN / SUBVENTION
Het Festival van Vlaanderen-Mechelen geniet de steun van de Vlaamse
Gemeenschap, de Stad Mechelen en de Provincie Antwerpen.

P R O J E C T PA R T N E R S
Belfius en het Festival van Vlaanderen-Mechelen bieden een podium
aan de laureaten van de wedstrijd Belfius Classics.

PA R T N E R S
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C U LT U U R P A R T N E R S / C U LT U R A L P A R T N E R S

MEDIASPONSORS

T E N S O PA R T N E R S
With the support of the Culture
Programme of the European Union

Het Festival van Vlaanderen staat onder de hoge bescherming van Hare Majesteit Koningin Fabiola.
Het Festival van Vlaanderen is lid van de European Festivals Association (www.efa-aef.eu)
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TENSO Days Mechelen wordt georganiseerd door Festival van Vlaanderen — Mechelen
in samenwerking met Tenso Network Europe.
TENSO Days Mechelen has been organized by Flanders Festival — Mechelen
in cooperation with Tenso Network Europe.
R A A D VA N B E S T U U R / B O A R D
F E S T I VA L VA N V L A A N D E R E N — M E C H E L E N
Frank Nobels (voorzitter), Ludo Kools (secretaris), Eddy Brouwers (penningmeester),
Rogier Chorus, Marc De Geyter, Els De Keyser, Jan De Maeyer, Bart De Nijn, Marie-Louise
Grouwet-Vervliet, Luk Lemmens, Willy Van den Eynde, Nicole Van Dessel, Carl Van Dyck,
Michel Vanholder, Kris Vreys
UITVOEREND COMITÉ/EXECU TIVE COMMIT TEE
TENSO NETWORK EUROPE
Olivier Enguehard (Musicatreize), Anna Becker (Cappella Amsterdam),
Egils Štâls (Latvijas Radio Koris)
O R G A N I S AT I E & A D M I N I S T R AT I E
O R G A N I S AT I O N & A D M I N I S T R AT I O N
Veerle Declerck, algemene leiding /general direction
Leo Samama, artistiek advies /artistic advice Tenso Network Europe
Babette Greiner, coördinatie /coordination Tenso Network Europe
Veerle Bosmans, productieverantwoordelijke /production
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Arne Herman, productieassistent & coördinator programmaboeken
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Luter Eke, onderhoud /maintenance
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