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 VO ORWO ORD
Sinds 2013 werken Tenso Network Europe — kortweg Tenso — en 

Mechelen hoort Stemmen samen om jaarlijks TENSO Days Mechelen te or-
ganiseren, een festival in een festival dat het Vlaamse én internationale publiek 
een inkijk biedt in de koormuziek van nu.

Naast concerten, zijn er ook lezingen en workshops: van zelf een he-
dendaagse partituur zingen tot jonge dirigenten aan het werk zien die met een 
hedendaagse partituur geconfronteerd worden, of componisten in spe in dia-
loog met de uitvoerders en hun mentoren — zelf gerenommeerde componis-
ten — zien treden. Bij de infostand van MATRIX — het studiecentrum voor 
hedendaagse muziek — kan u terecht voor al uw vragen rond elektronische 
muziek. Kortom, tijdens TENSO Days Mechelen wordt hedendaagse koor-
muziek vanuit heel diverse invalshoeken gepresenteerd.

De creatie van Wim Henderickx is exemplarisch: een compositie-opdracht  
van het Festival van Vlaanderen-Mechelen in samenwerking met Tenso tot 
stand gekomen, wordt door de drie deelnemende Tensokoren — Cappella 
Amsterdam (NL), Musicatreize (FR) en Helsinki Chamber Choir (FI) — en 
maar liefst zeven Mechelse koren gecreëerd.

Maar ook de creatie van Laurent Durupt — de eerste laureaat ooit 
(2011) van de Tenso Young Composers Workshop — en de TENSO Actief 
workshops waar iedereen aan kan meedoen, zijn prima voorbeelden van hoe de 
doelstelling van TENSO gerealiseerd kan worden door met Mechelen hoort 
Stemmen deze samenwerkende alliantie aan te gaan.

————————————————————————————
WELKOM OP EEN WEEKEND  

VOL AVONTUUR, 
CREATIVITEIT EN VERRASSENDE 

ONTDEKKINGEN!
————————————————————————————
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 INTRODUCT ION
As of 2013, Tenso Network Europe — Tenso in short — and Mechelen  

hoort Stemmen have been collaborating and have annually organised TENSO Days 
Mechelen, a festival within a festival which o!ers a view into today’s choral music for 
the Flemish as well as the international audience.

In addition to concerts, there are also lectures and workshops: everything 
from singing a contemporary score yourself to seeing young conductors at work who 
are confronted with a contemporary score, or watching composers-to-be enter into 
dialogue with the performers and their mentors — who are renowned composers 
themselves. For all your questions regarding electronic music, you can turn to the 
information desk of MATRIX — the study centre for contemporary music. To put 
it brie"y, during TENSO Days Mechelen, contemporary choral music is presented to 
you from its most diverse angles.

#e premiere of a new work by Wim Henderickx is exemplary: a composi-
tion commissioned by Festival van Vlaanderen-Mechelen, organized jointly with 
TENSO, and premiered by the three participating choirs — Cappella Amsterdam 
(NL), Musicatreize (FR) and Helsinki Chamber Choir (FI) — and no less than 
seven Mechelen choirs. 

But also the premiere of a new work by Laurent Durupt — the $rst laureate 
ever (2011) of the TENSO Young Composers Workshop — and the TENSO Active 
workshops in which all can take part, are $ne examples of how TENSO’s missions 
can be realized in collaboration with Mechelen hoort Stemmen.

————————————————————————————
WELCOME T O A WEEKEND 

FULL OF ADVENTURE, CREATIVIT Y 
AND SURPRISES!

————————————————————————————
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TON DE LEEUW………Prière 
LAURENT DURUPT……… …souffler sur quelques lueurs… 

wereldpremière/world premiere
TON DE LEEUW………Car nos vignes sont en fleur 

p a u z e / i n t e r v a l

TON DE LEEUW………Elégie pour les villes détruites 
DAAN MANNEKE………Psaume 121 
DAAN MANNEKE………Psaume 122 

TON DE LEEUW………A cette heure du jour 

Dit concert wordt opgenomen door KLARA en uitgezonden 
in het programma Klara Live op dinsdag 19 mei tussen 20:00 en 22:00.
This concert is recorded by Klara and broadcasted 
on Thuesdag May 19th, at 8pm.
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FRANCOP HONIE
N ‘La Douce France’. Menig Nederlander bezigt liefkozend deze 
term wanneer hij praat over zijn favoriete vakantieland. De cultuur, het 
landschap en natuurlijk de cuisine zijn voedingsbodem voor een nostalgie 
die bij tal van nuchtere Hollanders het hoofd op hol brengt met joie de vi-
vre en hen aanspoort om elke zomer, caravan op sleeptouw, zuidwaarts te 
trekken. Maar de liefde voor het Franse gaat soms nog veel dieper. In de 
eerste helft van de twintigste eeuw waren Maurice Ravel, Claude Debussy 
en de fameuze Les Six — onder wie Darius Milhaud, Arthur Honegger 
en Francis Poulenc — een grote inspiratiebron voor Nederlandse compo-
nisten als Willem Pijper, Hendrik Andriessen en Henk Badings, die deze 
invloed bovendien doorgaven aan de volgende generaties Nederlandse 
componisten. Natuurlijk werd er door de Nederlanders ook geëxperimen-
teerd met twaalftoontechniek en serialisme, maar de kleurmogelijkheden 
van de verwijde tonaliteit en ritmiek van componisten als Messiaen en 
Poulenc, maar ook de poëzie van de Franse taal waren met name voor de 
componisten van koormuziek zeer inspirerend.

Ton de Leeuw (1926 – 1996) was een van de meest toonaan-
gevende Nederlandse componisten van de twintigste eeuw, die er met een 
rijk kleurenpalet aan technieken en muzikale middelen naar streefde om 
de muziek van het oosten en van het westen op een fundamentele manier 
te verenigen. De Leeuw studeerde in Nederland bij Henk Badings, Louis 
Toebosch en Jaap Kunst, en in Frankrijk bij Olivier Messiaen, een van de 
eersten die zijn interesse voor niet-Westerse muziek wist aan te wakkeren. 
De laatste tien jaar van zijn leven woonde De Leeuw in Frankrijk, en zijn 
liefde voor de Franse taal blijkt al uit de titels en teksten van zijn werken.

Voor zijn schitterende Car nos vignes sont en fleur (1981), dat hij 
schreef voor L’Atelier Vocal, ontving De Leeuw in 1982 de Matthijs 
Vermeulenprijs. Het werk wordt algemeen erkend als een van de mooiste 
koorwerken van de twintigste eeuw. De tekst, ontleend aan het Hooglied, 
maakt dit werk een lofzang op de liefde in al zijn facetten: tussen hoop 
en wanhoop, tussen aardse en hemelse liefde. Car nos vignes heeft zeven 
delen, beginnend in de nacht, tastend naar de geliefde, en ontwikkelt 

Dit concert wordt opgenomen door KLARA en uitgezonden 
in het programma Klara Live op dinsdag 19 mei tussen 20:00 en 22:00.
This concert is recorded by Klara and broadcasted 
on Thuesdag May 19th, at 8pm.
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zich tot een hartstochtelijke aanroeping waarbij De Leeuw vol uitpakt. 
Melodie, ritme, vocale technieken en de verwijde tonaliteit (of eigenlijk, 
modaliteit) verenigen zich hier tot iets buitengewoons. Het stuk eindigt 
op eenvoudige wijze in een meer homofone stijl, die de alles overstij-
gende liefde bezingt.

A cette heure du jour werd in 1993 in première gebracht door het 
jubilerende Studium Chorale uit Maastricht. Ton de Leeuw zei zelf over 
dit werk: ‘De tekst die aan A cette heure du jour ten grondslag ligt werd 
zeventig jaar geleden uitgegeven als Franse vertaling van een oud-Sume-
rische tekst door Philippe Selk. Er is weinig bekend over deze man en 
ook de tekst blijft mysterieus. Het origineel is nooit gevonden, en speci-
alisten twijfelen aan de authenticiteit van de vertaling. Hoe dan ook, wat 
overblijft is het adembenemende verslag van een koninklijke schrijver uit 
Sumerië die, tegen een achtergrond van oorlogsgeweld, zijn liefde voor 
een priesteres verwoordt.’

De Elégie pour les villes détruites componeerde De Leeuw twee 
jaar voor zijn dood en werd in première gebracht door het Nederlands 
Kamerkoor. De vijf delen van het stuk zijn gecomponeerd op teksten uit 
Jeremia, Jesaja en boetepsalmen. Het geheel vormt een treurzang waarbij 
Jeruzalem symbool staat voor alle verwoeste steden uit de geschiedenis, 
zoals Rotterdam en Hiroshima. Ook hier wordt de spanning langzaam 
opgebouwd tot een dramatische culminatie in het derde deel, waarna het 
stuk eindigt met een gebed-achtig unisono.

De tekst van De Leeuws Prière is een Franse vertaling van een 
fragment uit de Koran. De componist zei erover: ‘Op jonge leeftijd ving 
ik bij toeval een ver Arabisch station op met mijn radio. Ik reageerde als 
op een donderslag: scherp drong het tot mijn bewustzijn door dat er op 
de wereld andere mensen zijn, die in totaal ander termen leven, denken 
en voelen. Hoe zich dat in muziek vertaalt heeft sindsdien mijn niet-
aflatende belangstelling gehad.’

Onder de leerlingen van Ton de Leeuw bevond zich Daan 
Manneke (1939). Over hem zei De Leeuw: ‘Zijn composities zijn het 
resultaat van een fusie van twee in hem levende, tegengestelde krachten. 
Enerzijds de wil om de in hem levende creatieve energie om te zetten 
en te kanaliseren in strakke, abstracte klankstructuren die tijd, distantie 



en veel technisch inzicht vragen. Anderzijds de neiging tot directe actie, 
het omzetten van de creatieve impulsen in een onmiddellijk, emotioneel 
geladen gebaar. De weg die de componist Daan Manneke heeft afgelegd 
is te zien als een voortdurende poging om steeds nader te komen tot 
een ideale versmelting van beide krachten.’ Manneke studeerde orgel en 
compositie, onder anderen bij Toebosch en De Leeuw, doceerde aan het 
Conservatorium van Amsterdam en is oprichter en dirigent van Cappella 
Breda. Zijn inspiratiebronnen noemt hij ‘de muziek van de twaalfde-
eeuwse Notre-Dameschool; de renaissance, maar het meest Josquin; de 
Venetianen (Willaert, de Gabrieli’s, Monteverdi) en Heinrich Schütz; 
Bach en nog eens Bach, Bruckner, Scelsi, de (late) Stravinsky, de (com-
plete) Messiaen, Xenakis en altijd weer volksmuziek, waarvandaan dan 
ook.’ Vanaf zijn vroegste werken (waaronder Psaume 121 uit 1962) wordt 
het œuvre van Daan Manneke vooral door vocale muziek bepaald; zelfs 
zijn puur instrumentale muziek is gebouwd op vocale principes. Voor de 
teksten zijn Franse tekstdichters als Arthur Rimbaud en Paul Verlaine 
en de psalmen favoriet. Het gebruik van de Franse (Geneefse) psalm-
vertalingen verbindt Manneke met de grootste Nederlandse componist 
van de late renaissance, Jan-Pieterszoon Sweelinck. Psaume 121, Je lève 
les yeux schreef Manneke op zijn drieëntwintigste, en de invloed van de 
oudere muziek als die van Sweelinck en van het middeleeuwse organum 
is herkenbaar. Het is een populair werk, dat al door ontelbare (amateur)
koren is gezongen. Het stuk is aantrekkelijk door de heldere toon en 
tonale benadering. De plechtige Psaume 122, Je suis dans la joie, — van 
veel recenter datum (2002) — is een interessant vervolg op de Psalm 121.

Dan staat er op dit programma nog een wereldpremière. …souffler 
sur quelques lueurs… van de jonge Franse componist en pianist Laurent 
Durupt (1978) kwam tot stand op uitnodiging van Tenso, naar aanlei-
ding van de eerste componistenworkshop die in het seizoen 2010/2011 
in Oslo en Riga werd georganiseerd. Durupt kreeg de eerste Tenso Young 
Composers Award uitgereikt, bestaande uit een opdracht voor een nieuw 
werk. Het verlangen van jury én publiek om nog veel meer van deze 
componist te horen wordt nu eindelijk vervuld met deze nieuwe com-
positie. De dichtregel ‘Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de 
la bonne lumière’ (‘op sommige lichtjes moet men blazen om het juiste 
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licht te maken’) van René Char sprak Durupt aan door de rijke klinker-
klanken, alsof de dichter met zijn stem en adem de lichtjes wilde doen 
flakkeren, met rimpelingen van geluid. Deze opvallende parallel tussen 
licht en klank vormde het speelmateriaal van de componist, die daar-
bij werd geïnspireerd door natuurlijke fenomenen als Doppler-effect en 
lichtspectrum. Durupt schreef …souffler sur quelques lueurs… tijdens zijn 
residentie bij de Villa Medici in Rome, omringd door de bonte kleuren 
en geluiden van de stad. Voor Durupt is de compositie echter ook ver-
bonden aan de dood van een collega en de vermissing van een goede 
vriend, waardoor de gevoelens van hoop en nostalgie die uit de tekst 
spreken worden vermengd met verdriet en gemis. 

FRANCOP HONICS
E ‘La Douce France’. Many a Dutchman fondly uses this expres-
sion when discussing his favourite holiday spot. The culture, the land-
scape and of course the cuisine are a breeding ground for a sense of nos-
talgia which causes a number of rational Dutchmen to be overcome with 
joie de vivre and inspires them to travel down south every year, caravan 
in tow. But sometimes the love for everything French goes much deeper. 
In the first half of the twentieth century, Maurice Ravel, Claude Debussy 
and the famous Les Six — among whom were Darius Milhaud, Arthur 
Honegger and Francis Poulenc — were an important source of inspir-
ation for Dutch composers such as Willem Pijper, Hendrik Andriessen 
and Henk Badings, who furthermore passed on this influence to the fol-
lowing generations of Dutch composers. Of course the Dutchmen also 
experimented with twelve-tone technique and serialism, but the tone 
timbre possibilities of the extended tonality and the rhythmic of com-
posers such as Messiaen and Poulenc, and also the poetry of the French 
language, were particularly inspiring for composers of choral music.

Ton de Leeuw (1926-1996) was one of the most prominent 
Dutch composers of the twentieth century, who strived to unite the mu-
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sic of the east and of the west in a fundamental way, with a rich col-
our palette of techniques and musical material. De Leeuw studied with 
Henk Badings, Louis Toebosch and Jaap Kunst in the Netherlands, and 
with Olivier Messiaen in France, who was one of the first to stimulate 
his interest in non-Western music. During the last ten years of his life, 
De Leeuw lived in France, and his love of the French language is already 
apparent from the titles and lyrics of his works.

For his wonderful Car nos vignes sont en fleur (1981), which he wrote 
for L’Atelier Vocal, De Leeuw received the Matthijs Vermeulenprijs in 
1982. The work is generally acknowledged as one of the most beautiful 
choral works of the twentieth century. The text, borrowed from the Song 
of Songs, makes this work an ode to love in al its many forms: between 
hope and despair, between earthly and heavenly love. Car nos vignes con-
sists of seven parts, starting at night, with a yearning for the beloved one, 
and evolves into a passionate invocation during which De Leeuw pulls 
out all the stops. Here, melody, rhythm, vocal techniques and the ex-
tended tonality (or, more matter-of-factly, modes) unite into something 
extraordinary. The piece ends in a simple way in a more homophonic 
style, which sings the praises of all-transcending love.

A cette heure du jour was premiered in 1993 by Studium Chorale 
from Maastricht, who were celebrating their jubilee. Ton de Leeuw him-
self said of this work: ‘The text on which A cette heure du jour is based was 
published seventy years ago as a French translation of and old-Sumerian 
text by Philippe Selk. Little is known about this man and the text also re-
mains a mystery. The original has never been found, and experts contest 
the genuineness of the translation. Be that as it may, what does remain 
is the breath-taking account of a Sumerian royal writer who, against the 
backdrop of war, expresses his love for a priestess.’

De Leeuw composed Elégie pour les villes détruites two years be-
fore his death and was premiered by the Dutch Chamber Choir. The 
five parts of the piece were composed to texts of Jeremiah, Jesaja and 
the Penitential Psalms. The whole forms an elegy in which Jerusalem 
is a symbol for all of mankind’s ruined cities, such as Rotterdam and 
Hiroshima. Again, tension slowly builds to a dramatic culmination in 
the third part, after which the piece ends with a prayer-like unison.

C A P P E L L A  A M S T E R D A M
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The text of De Leeuw’s Prière is a French translation of a frag-
ment from the Quran. On this the composer has said: ‘At a young age, 
my radio received a signal from a remote Arabic radio station by chance. 
It was as though I had been struck by lightning: the realisation that there 
are other people on this world, who live, think and feel in completely dif-
ferent terms, sharply penetrated my conscience. How that translates into 
music has received my unremitting attention ever since.’

Among Ton de Leeuw’s pupils was Daan Manneke (1939). De 
Leeuw said of him: ‘His compositions are the result of a fusion of two 
living, opposite forces residing in him. On one hand the will to trans-
form and channel the creative energy inside him into rigid, abstract 
sound structures which require time, distance and a great deal of techni-
cal insight. On the other hand the tendency towards direct action, trans-
forming these creative impulses into an immediate, emotionally charged 
gesture. The road that composer Daan Manneke has travelled, can be 
seen as a continuous effort to approach an ideal fusion of both these 
forces.’ Manneke studied organ and composition, with Toebosch and 
De Leeuw among others, taught at the Conservatory of Amsterdam and 
is the founder and conductor of Cappella Breda. Among his sources of 
inspiration, he lists ‘the music of the twelfth century school of Notre 
Dame; the renaissance, but Josquin in particular; the Venetians (Willaert, 
the Gabrieli’s Monteverdi) and Heinrich Schütz; Bach, Bach and again 
Bach, Bruckner, Scelsi, (the late) Stravinsky, the (complete) Messiaen, 
Xenakis and as always traditional music, from wherever.’ Starting 
from his earliest works (among which Psaume 121 from 1962) Daan 
Manneke’s oeuvre is mainly focused on vocal music; even his purely in-
strumental music is constructed according to vocal principles. French 
lyricists Arthur Rimbaud and Verlaine, in addition to the psalms, are 
among his favourite lyrical sources of inspiration. Manneke connects the 
use of the French (Genovese) psalm translations with the greatest Dutch 
composer of the late renaissance, Jan-Pieterszoon Sweelinck. Manneke 
wrote Psaume 121, Je lève les yeux when he was twenty-three years old, 
and the influence of older music such as that of Sweelinck and of the 
medieval organum can clearly be identified. It is a popular work, which 
has been sung by countless (amateur) choirs. The piece is alluring be-
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cause of its clear tone and tonal approach. The solemn Psaume 122, Je 
suis dans la joie is a much more recent work (2002), an interesting con-
tinuation of Psalm 121.

Then there’s also a world premiere programmed for tonight. …
souffler sur quelques lueurs… by the young French composer and pian-
ist Laurent Durupt (1978) came about at the invitation of Tenso on 
the occasion of the first composer workshop which was organised in 
Oslo and Riga in the season 2010/2011. Durupt was presented with the 
first Tenso Young Composers Award, consisting of a commission for a 
new work. The jury’s and audience’s wish to hear a lot more from this 
composer is now finally being fulfilled with this new composition. The 
verse ‘Il faut souffler sur quelques lueurs pour faire de la bonne lumière’ 
(‘some glows need to be blown on in order to make the right light’) by 
René Char appealed to Durupt because of the rich vowel sounds, as if 
the poet was trying to make the lights flicker with his voice and breath, 
with ripples of sound. This striking parallel between light and sound 
constituted the composer’s playing material, who was inspired in this 
by natural phenomena like the Doppler effect and the light spectrum. 
Durupt wrote …souffler sur quelques lueurs… during his stay with the 
Villa Medici in Rome, surrounded by the varied colours and sounds of 
the city. To Durupt however, the composition is also connected to the 
death of a colleague and to the missing of a dear friend, which cause the 
feelings of hope and nostalgia which the text shows, to intermingle with 
sadness and loss.

 Susanne Vermeulen (translation: Kim Maes)

C A P P E L L A  A M S T E R D A M
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TON DE LEEUW  PRIERE

Seigneur,  
Je suis le plus petit grain de sable du désert  
que féconde la pluie de tes bien-faits.  
Je ne mérite pas que tu discernes, un jour,  
mes bonnes actions.  
Je me suis trop souvent contenté  
de m’en remettre à ton indulgence, à ta miséricorde.  
Trop souvent je n’ai pas révéré ta puissance  
en contemplant une feuille ou une forêt,  
la mer, une aurore, un pétale de rose.  
Trop souvent je n’ai pas écouté ce que tu disais  
dans les grondements du tonnerre,  
dans les chants des fontaines,  
dans les plaintes des pauvres.  
Seigneur.  
Le silence de la nuit était pour moi ton silence,  
lorsque je souffrais, je ne pensais pas  
que d’autres souffraient plus que moi.  
Je faisais le bien en pensant que tu me voyais,  
je faisais le mal en pensant que tu me voyais pas.  
Lorsque j’étais heureux,  
je me croyais l’artisan de ma félicité.  
Je me suis permis de te regarder,  
je me suis permis de te parler.  
Seigneur.  
J’ai osé discuter sur le bien,  
j’ai osé discuter sur le mal,  
sur la vie, sur la mort.  
J’ai osé interpréter tes paroles.  
J’ai osé lever la tête  
dans l’ouragan de tes révélations.  
Seigneur, qui fais germer les graines!  
Seigneur, qui détruis les moissons!  
Seigneur du soleil des batailles et de la lune paisible!  
Seigneur de la colombe et du lion,  
du brin d’herbe et du cèdre,  
de la mousse et du marbre.  
Seigneur des oasis et des déserts!  
Seigneur, qui as renversé les palais de Babylone.  
Seigneur, qui procures une tente au nomade.  
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Seigneur, qui nous a donné le jour et la nuit,  
l’eau et le pain, espoir et le sommeil!  
Seigneur de la vie, de la mort, de la résurrection,  
je me prosterne devant ta majesté!  
Je m’anéantis devant ta puissance.  
Je ne sais plus que j’existe,  
quand j’ai prononcé ton nom.

Heer,  
Ik ben het kleinste zandkorreltje van de woestijn,  
vruchtbaar gemaakt door uw zegen-regen.  
Ik verdien het niet dat u eens  
mijn goede daden zult beoordelen.  
Ik heb mij te vaak in gemakzucht verlaten  
op uw toegeeflijkheid, op uw genade.  
Te vaak heb ik uw macht niet geëerbiedigd  
bij het beschouwen van een blad of een woud,  
de zee, een ochtendgloren, een rozenblaadje.  
Te vaak heb ik niet geluisterd naar uw stem  
in het rommelen van de donder,  
in het zingen van de bronnen,  
in het weeklagen der armen.  
Heer.  
De stilte van de nacht was voor mij uw stilte,  
toen ik leed dacht ik er niet aan  
dat anderen meer moesten lijden dan ik.  
Ik deed het goede in de veronderstelling dat u mij zag,  
ik deed het slechte ervan uitgaande dat u mij niet zag.  
Toen ik gelukkig was,  
dacht ik dat ik mijn eigen geluk gesmeed had.  
Ik stond mijzelf toe u te zien,  
ik stond mijzelf toe tot u te spreken.  
Heer.  
Ik heb het gewaagd om te twisten over het goede,  
Ik heb het gewaagd om te twisten over het kwaad,  
over het leven en over de dood.  
Ik heb uw woord durven verklaren.  
Ik heb mijn hoofd durven opheffen  
in de orkaan van uw openbaringen.  
Heer, die het graan doet kiemen!  
Heer, die de oogsten verwoest!  
Heer van de zon bij veldslagen en van de vredige maan!  
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Heer van de duif en van de leeuw,  
van het grassprietje en van de ceder,  
van het mos en van het marmer.  
Heer van de oases en van de woestijnen!  
Heer, die de paleizen van Babylon omver heeft geworpen.  
Heer, die de nomade een tent verschaft.  
Heer, die ons dag en nacht gegeven heeft,  
water en brood, de hoop en de slaap!  
Heer van het leven, van de dood, van de opstanding,  
ik kniel neer voor uw verhevenheid!  
Ik buig me in het stof voor uw macht.  
Ik weet niets meer, dan dat ik besta,  
wanneer ik uw naam heb uitgesproken.

Lord,  
I am the tiniest grain of sand of the desert,  
made fruitful by your blessing rain.  
I am not worthy that you shall one day  
judge my good deeds.  
Too often have I leaned on laziness 
on thy forbearance.  
Too often have I not respected thy power  
at the sight of a leave or a forest,  
the sea, a break of dawn, a rose petal.  
Too often have I not listened to thy voice  
in the rumbling of thunder,  
in the singing of the wells,  
in the lament of the poor.  
Lord.  
The silence of the night to me was thy silence,  
when I suffered I didn’t think of it  
that others had to -suffer more than I.  
I did what is right in the belief that you saw me,  
I did what is wrong assuming that you did not see me.  
When I was happy,  
I thought that I had forged my own happiness.  
I allowed myself to see you,  
I allowed myself to speak to you.  
Lord.  
I have dared to argue about what’s right,  
I have dared to argue about what’s wrong,  
about life and about death.  
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I have dared to explain thy words.  
I have dared to raise my head  
in the hurricane of thy revelations.  
Lord, who makes the grain sprout!  
Lord, who destroys crops!  
Lord of the sun with battles and of the peaceful moon!  
Lord of the dove and of the lion,  
of the blade of grass and of the cedar,  
of the moss and of the marble.  
Lord of the oases and of the deserts!  
Lord, who has overthrown the palaces of Babylon.  
Lord, who provides the nomad with a tent.  
Lord, who has given us day and night,  
water and bread, hope and sleep!  
Lord of life, of death, of ressurection,  
I kneel down before thy elevation!  
I grovel in dust for thy power.  
I know no more than that I exist,  
when I have spoken thy name.

LAURENT DURUPT …SOUFFLER SUR QUELQUES LUEURS…

TON DE LEEUW CAR NOS VIGNES SONT EN FLEUR
tekst uit het Hooglied / text from the Song of Songs

I.
Sur ma couche, dans la nuit, j’ai cherché celui que mon coeur aime.

Op mijn sponde, in de nacht, heb ik gezocht hem die mijn hart bemint.
By night on my bed I sought him whom my soul loveth.

II. 
Je l’ai cherché et ne l’ai pas trouvé. 

Ik zocht hem en ik vond hem niet.
I sought him, but I found him not.

III.
Alors j’ai résolu de me lever, de faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places je 
chercherai celui que mon coeur aime.

Toen besloot ik op te staan, om de ronde door de stad te doen; in de straten en op 
de pleinen zocht ik hem die mijn hart bemint.

I will rise now, and go about the city in the streets, and in the broad ways I 
will seek him whom my soul loveth.
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IV. 
Ah, mon bien aimé est blanc et vermeil, on le distingue autre mille. 
À travers ton voile tes yeux brillent pareils à ceux d’une colombe.
Sa tête est comme de l’or pur, sa chevelure est souple comme le palmier. 
Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus aux flancs de la montagne. 
Tes yeux sont comme de colombes sur les bords d’un ruis.
Tes lèvres sont comme un ruban écarlate et ta bouche respire le charme. 
Ses joues sont comme un parterre embaumé massif de fleurs au parfum odorant.
À travers ton voile, ta joue ressemble à une moitié de grenade. 
Ses lèvres sont des lis d’où découle la myrrhe. Ses mains sont des anneaux d’or incrus-
tés de rubis. Sa bouche respire la douceur. Il est superbe comme les cèdres. 
Ton cou est comme la tour de David, tous les boucliers y sont suspendus et tes deux 
seins sont pareils a deux faons comme les jumeaux d’une gazelle. Oh, mon amie tu es 
toute belle, aucune tache ne dépare ta beauté.

Ach, mijn geliefde is blank en rood, hij valt op tussen duizend anderen.
Door je sluier stralen je ogen als die van een duif.
Zijn hoofd is als puur goud, zijn haren zijn soepel als een palmboom.
Je haren zijn als een golvende kudde geiten tegen de berghelling. 
Je ogen zijn als duiven aan de oevers van een beek.
Je lippen zijn als een scharlaken lint en je mond ademt zoet.
Je wangen zijn als een bloementuin, gebalsemd met geurig parfum.
Door je sluier gelijkt je gelaat een halve granaatappel.
Zijn lippen zijn leliën waar mirre uit stroomt. Zijn handen zijn gouden ringen 
gevat met robijnen. Zijn mond is welriekend. Hij is fier als een ceder. 
Je hals is als de toren van David, alle schilden zijn eraan gehangen en je twee 
borsten gelijken twee jongen van een gazelle. O mijn vriendin, je bent volmaakt 
mooi, geen enkele smet ontsiert je schoonheid.

My lover is radiant and ruddy, outstanding among ten thousand. 
Your eyes behind your veil are doves.
His head is purest gold; his hair is wavy and black as a raven.
Your hair is like a flock of goats descending from Mount Gilead.
Your eyes are like doves by the water streams.
Your lips are like a scarlet ribbon; your mouth is lovely. 
His cheeks are like beds of spice yielding perfume.
Your temples behind your veil are like the halves of a pomegranate. 
His lips are like lilies dripping with myrrh. His arms are rods of gold set with 
chrysolite. His mouth is sweetness itself;
Your neck is like the tower of David, built with elegance; on it hang a 
thousand shields, all of them shields of warriors. Your two breasts are like 
two fawns, like twin fawns of a gazelle that browse among the lilies. All 
beautiful you are, my darling; there is no flaw in you. 



V. 
Oh toi!
Car voici, l’hiver est passé,
la pluie a cessé, elle s’en est allée,
les fleurs paraissent sur la terre,
le temps de chanter est arrivé,
le roucoulement de la tourterelle se fait entendre.
Déjà mûrissent les premiers fruits du figuier, 
et la vigne en fleurs exhale son parfum.
Lève toi, mon amie, lève toi et viens ma belle.
Oh ma colombe, toi qui te cache, dans les fentes du rocher, 
fais moi voir ton visage, entendre ta voix, 
oh toi dont la voix est si douce. 
Mets moi comme un sceau sur ton coeur.

O jij!
Kijk, de winter is heen,
de regentijd voorgoed voorbij.
Op het veld verschijnen weer bloemen;
de tijd om te zingen is aangebroken;
de roep van de tortel klinkt over het land,
de vijgenboom draagt zijn eerste vruchten al, 
en de bloeiende wijnstok verspreidt zijn heerlijke geur.
Sta op, mijn liefste, kom toch, mijn schoonste, 
mijn duif, verscholen in de spleten van de rots,
in de holten van de bergwand.
Laat me je gezicht zien, laat me je stem horen, je lieftallige stem.
Druk mij als een zegel op je hart.

O you! 
See! The winter is past;  
the rains are over and gone.  
Flowers appear on the earth;  
the season of singing has come; 
the cooing of doves is heard in our land. 
The fig tree forms its early fruit; 
the blossoming vines spread their fragrance.  
Arise, come, my darling;  my beautiful one, 
come with me, my dove, that art in the clefts of the rock, 
let me see thy countenance, let me hear thy voice; 
O you for sweet is thy voice. 
 Set me as a seal upon thine heart.
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VI.
Avez vous vu celui que j’aime? 
J’ai rencontré les gardes qui font leur ronde dans la ville. 
Á peine les avais je dépassés que 
je trouvai celui que mon coeur aime. 
Je l’ai saisi et je ne l’ai point lâché 
avant de l’avoir introduit dans la chambre de ma mère.

Hebben jullie gezien hem die ik bemin? 
Ik heb de wachters ontmoet die hun ronde deden door de stad
Ternauwernood was ik hen gepasseerd en 
ik vond hem die mijn hart bemint. 
Ik heb hem vastgehouden en hem niet meer laten gaan 
eer ik hem had binnengebracht in de kamer van mijn moeder.

Saw ye him whom my soul loveth? 
The watchmen that go about the city found me: 
It was but a little that I passed from them, 
but I found him whom my soul loveth: 
I held him, and would not let him go, 
until I had brought him into my mother’s house.

VII.
Mets moi comme un sceau sur ton coeur, 
comme un sceau sur ton bras, 
car l’amour est fort comme la mort. 
La passion est indomptamble comme le séjour des morts; 
ses flammes sont des flammes de feu dévorant de l’éternel, 
des torrents d’eau ne sauraient éteindre le feu de l’amour.

Druk mij als een zegel op je hart, 
als een zegel op je armen, 
want de liefde is sterk als de dood. 
De hartstocht is even ontembaar als de verblijfplaats van de doden; 
haar vlammen zijn vurige vlammen die de eeuwigheid splijten,
stromen water zouden het vuur van de liefde niet kunnen doven.

Set me as a seal upon thine heart,
as a seal upon thine arms,
because love is strong like death. 
Passion cannot be tamed like the sojourn of the dead;
the flames are fiery flames that devour eternity,
torrents of water will not be able to drown the fire of love.
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TON DE LEEUW ELEGIE POUR LES VILLES DETRUITES

I. Lento
Deus, Deus meus, respice in me,
quare me dereliquisti? 

God, mijn God, wend u tot mij,
waarom hebt gij mij verlaten.

II.
Quand je crie, réponds-moi,
Dieu de ma justice. 
Car en toi je me confie, Eternel,
je dis: tu es mon Dieu. 

Wanneer ik roep, antwoord mij,
God van mijn gerechtigheid.
Want aan u vertrouw ik me toe, Eewige, 
ik zeg: Gij zijt mijn God.

Voici qu’un peuple arrive des extrémités
de la terre. Ils portent des armes; ils sont cruels 
et sans pitié. Leur voix mugit comme la mer. 
Au bruit de leur approche nos mains
ont défailli.
L’angoisse nous a saisis, comme la
femme qui enfante.

Fille de mon peuple, roule-toi dans la
cendre, verse des larmes comme pour un
fils unique. Car le dévastateur fond sur
nous à l’improviste. N’allez pas sur les
chemins, ne sortez pas dans les champs,
car là est l’épée de l’ennemi. 
Lève-toi, Jérusalem, fais éclater
ta splendeur.

Zie, daar komt een volk vanuit de uithoeken
der aarde. Zij dragen wapens, zij zijn wreed
en meedogenloos. Hun stem loeit zoals de zee.
Het geluid van hun naderen heeft onze 
handen verlamd.

God, my God, turn to me,
why hast thou forsaken me.

When I call, answer me,
God of my justice.
In your hands I trust in thee, Eternal,
I say: thou art my God.
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De angst heeft zich van ons meester gemaakt, zoals de
vrouw die een kind baart.

Dochter van mijn volk, rol jezelf in de as,
vergiet je tranen als voor een enige zoon.
Want de vernietiger overvalt ons onverwachts. 
Ga niet op de wegen, betreed de velden niet,
want daar is het zwaard van de vijand.
Sta op, Jeruzalem, laat je luister stralen.

Behold, a people arrives from the far corners
of the earth. They carry arms, they are cruel and
ruthless. Their voice bellows like the sea.
The sound of their approaching has paralyzed 
our hands.
Fear has gripped us, like the woman bearing child.

Daughter of my people, roll in ash,
shed your tears as if for an only son.
For the destroyer takes us by surprise.
Do not walk on the roads, do not go out into the fields,
for there is the sword of the enemy.
rise, Jerusalem, let your splendor shine.

III. Lento
Comment a-t-elle pu être livrée à
l’abandon, cette ville, jadis si peuplée?
Toutes ses portes sont désertes et elle
Est remplie d’amertume. Ses enfants 
ont marché captifs devant l’oppresseur.
Dans sa colère le Seigneur a démoli ses
forteresses. Il les a fait crouler sur le sol. 
Le vainqueur a porté la main sur tous 
ses trésors. Ses princes fuient sans force
devant celui qui les poursuit. Les enfants 
sont tombés sous les coups de l’épée.
Que dirai-je? Nul n’a échappé; nul n’a
survécu. Ils sont tous exterminés. 

Hoe is zij aan het verval overgeleverd kunnen 
worden, deze stad, die eertijds zo bevolkt was?
Al haar poorten zijn verlaten en zij is vervuld 
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van bitterheid. Haar kinderen lopen gevangen 
voor de onderdrukker uit. In zijn woede heeft 
de Heer zijn vestingen vernietigd. Hij heeft ze 
doen instorten. De overwinnaar heeft de hand 
gelegd op haar schatten. Zijn prinsen vluchten 
krachteloos voor hem die hen achtervolgt. De 
kinderen zijn gevallen onder het zwaard.
Wat zal ik zeggen? Niemand is ontsnapt; 
niemand heeft het overleefd. Ze zijn allemaal afgemaakt.

How could it have been surrendered to 
abandon, this city, once so populated?
All its gates are deserted and it is filled
with bitterness. Its children march out 
captured in front of the oppressor. 
In his anger the Lord has demolished 
its fortresses. He has made them collapse
to the ground. The victor has laid hands 
on its treasures. Its princes flee feebly
for he who pursues him.The children have
fallen by the sword.
What will I say? No one escaped; no one 
survived. They have all been consumed.

Deus
De profundis clamavi ad te Domine,
Domine. Exaudi vocem meam. 
Leve-toi, Jérusalem, fais éclater
ta splendeur. 

God
Uit de diepte roep ik tot u Heer,
Heer. Aanhoor mijn stem.
Sta op, Jeruzalem, laat 
je luister schijnen.

Lord 
From the depths of misery I call on thee Lord,
Lord. Hear my voice.
Arise, Jerusalem, let 
thy splendour burst.
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IV.
Miserere mei.
Ecoutez tous, o peuples, et voyez ma
douleur. Je m’adresse à vous, à vous tous
qui passez ici. Regardez et voyez s’il est
une douleur pareille à ma douleur. Amen

Ontferm u over mij.
Hoor allen toe, o volkeren, en zie mijn 
smart. Ik richt me tot u, tot u allen 
die hier voorbijgaat. Kijk en zie of er 
een smart bestaat die gelijk is aan de mijne. Amen

Have Mercy on me, O God.
Hear all, o people, and behold my 
pain. I turn to you, to you all 
who pass here. Look and see if there
exists a pain which equals mine. Amen.

V.
Seigneur, tu as été pour nous un refuge,
de génération en génération.
Avant que les montagnes fussent nées,
et que tu eusses crée la terre et le monde,
d’éternité en éternité tu es Dieu.

Heer, Gij zijt voor ons een toeverlaat geweest,
van generatie op generatie.
Alvorens de bergen geboren waren
En voordat Gij de aarde en de wereld had geschapen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God.

Lord, Thou hast been our refuge,
From one generation to another.
Before the mountains were born,
and before you brought forth the earth and the world.
even from everlasting to everlasting, thou art God.

Tu réduis l’homme en poussière, 
et tu dis: Fils de l’homme, retournez à la terre. 
Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d’hier
quand il n’est plus, et tu les emportes;



ils sont comme un songe qui, le matin,
passe comme l’aube. 
Quia melior est dies una in atriis tuis,
super millia. 

Gij herleidt de mens tot stof, 
en Gij zegt : Mensenzoon, keer terug 
naar de aarde. Want duizend jaar zijn 
in uw ogen als de dag van gisteren 
wanneer hij niet meer is, en Gij veegt ze weg;
zij zijn als een droom die, ’s morgens,
voorbijgaat als de dageraard.
Omdat één dag in uw huis beter is
dan duizend dagen erbuiten.

You reduce man to dust, and you say: 
Son of man, return to earth. For a thousand 
years in your sight are like yesterday
when it is past, and you wipe them away;
they are like a dream that, in the morning,
passes like the dawn.
Because one day in your courts is better
than a thousand days.

Vertaling: Jan Herman en Kim Maes

DAAN MANNEKE PSAUME 121 

Je lève mes yeux vers les montagnes… d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Éternel, qui a fait les cieux et la terre.
L’Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme;
L’Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais.
Gloire soit au Père au Fils au Saint Esprit comme elle était à l’origine maintenant et 
toujours et pour les siècles des siècles. 

Ik richt mijn ogen op de bergen — waar komt de redding vandaan?
De redding komt van de Eeuwige, die de hemel en de aarde heeft geschapen.
De Eeuwige zal je steeds beschermen, hij bewaakt je ziel
De Eeuwige beschermt je, waar je ook gaat, nu en altijd
Glorie zij de Vader de Zoon de Heilige Geest gelijk het was in het begin, nu en 
altijd, tot in de eeuwigheid.
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I lift my eyes to the mountains — where will my help come from?
The help comes from the Eternal, who created heaven and earth.
The Eternal will keep you from all harm, he will watch over your soul;
The Eternal will watch over your coming and going, now and forevermore.
Glory to the Father the Son the Holy Spirit as it was in the beginning and 
now, and for ever and ever.

DAAN MANNEKE PSAUME 122 

Je suis dans la joie quand on me dit: 
allons à la maison de l’Éternel!
Nos pieds s’arrêtent dans tes portes, Jérusalem!
Jérusalem, tu es bâtie comme une ville 
dont les parties sont liées ensemble.
C’est là que montent les tribus, 
les tribus de l’Éternel, 
selon la loi d’Israël, 
pour louer le nom de l’Éternel.
Car là sont les trônes pour la justice, 
les trônes de la maison de David.
Demandez la paix de Jérusalem. 
Que ceux qui t’aiment jouissent du repos!
Que la paix soit dans tes murs, 
et la tranquillité dans tes palais!
A cause de mes frères et de mes amis, 
je désire la paix dans ton sein;
A cause de la maison de l’Éternel, notre Dieu,
je fais des voeux pour ton bonheur.
Que la gloire soit au Père au Fils au Saint Esprit
comme elle était à l’origine.
Maintenant et toujours
et pour les siècles des siècles. Amen. 

Ik verblijd mij als men mij zegt: 
wij zullen naar het huis van de Eeuwige gaan.
Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem!
Jeruzalem is gebouwd, als een stad, 
waarvan de delen samengevoegd zijn;
daar gaan de stammen naar toe, 
de stammen van de Eeuwige,
volgens de wet van Israel,
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om de naam van de Eeuwige te prijzen.
Want daar zijn de zetels van het gerecht,
de tronen van het huis van David.
Bidt voor de vrede van Jerusalem, 
mogen degenen die u liefhebben vrede genieten!
Dat er vrede moge zijn in uw vesting, 
en rust in uw paleizen!
Omwille mijn broers en mijn vrienden, 
verlang ik vrede in u
Omwille van het huis van de Eeuwige, mijn God,
spreek ik mijn wensen uit voor uw geluk.
Glorie aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
zoals het was in den beginne
nu en altijd
en in alle eeuwen der eeuwen. Amen.

I was glad when they said unto me: 
we will go into the house of the Lord.
Our feet shall stand in thy gates: O Jerusalem.
Jerusalem is built as a city: that is at unity in itself.
For thither the tribes go up, 
even the tribes of the Lord: 
to testify unto Israel, 
to give thanks unto the Name of the Lord.
For there is the seat of judgement: 
even the seat of the house of David.
O pray for the peace of Jerusalem: 
they shall prosper that love thee.
Peace be within thy walls: 
and plenteousness within thy palaces.
For my brethren and companions’ sakes:
I will wish thee prosperity.
Yea, because of the house of the Lord our God: 
I will seek to do thee good.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
As it was in the beginning,
and now and always
and to the ages of ages. Amen.
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TON DE LEEUW A CETTE HEURE DU JOUR

A cette heure du jour, où Sirpurla repose
parce que la chaleur, pareille à la bête
affamée, dévore la cité et toute la campagne
Gémétar-Sirsira.

Op dit uur van de dag, waarop Sirpurla rust,
daar de hitte gelijk een hongerig beest
de stad verslindt en heel het platteland,
Gémétar-Sirsira.

On this hour of the day, on which Sirpurla rests,
because the heat devours the city
and the whole countryside like a hungry beast,
Gémétar-Sirsira.

Je fus agité. Un projet, je conçus.
Je dis: que mon projet je l’accomplisse.
Au temple de Ninâ, dans la ville de Ninâ
j’irai au temple de Ninâ, ma Déesse,
Ninâ, fille du Dieu Enki.
Ninâ, Ninâ, j’invoquerai Nin-Girsu,
Le Seigneur de la tiare,
Nin-Girsu, guerrier d’Enlil,
ton père sublime. Nin-Girsu, j’invoquerai.
Bau, Bau, Déesse de la ville sainte qui
dans Uru-Azaga brille en son temple, Bau,
la dame pure, Bau j’invoquerai.

Ik werd onrustig. Een plan vatte ik op.
Ik zei: moge ik mijn plan volbrengen.
Naar de tempel van Nina, in de stad van Nina,
zal ik naar de tempel van Nina gaan, mijn Godin,
Nina, dochter van de God Enki.
Nina, Nina, ik zal hem aanroepen, Nin-Girsu,
de Heer van de tiara,
Nin-Girsu, krijger van Enlil, uw verheven
vader. Nin-Girsu, ik zal hem aanroepen.
Bau, Bau, Godin van de heilige stad, die in
Uru-Azaga straalt in haar tempel, Bau, de
zuivere vrouw, Bau, ik zal haar aanroepen.
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I became agitated. I conceived a plan.
I said: may I accomplish my plan.
To the temple of Nina, in the city of Nina,
I will go to the temple of Nina, my Goddess,
Nina, daughter of the God Enki.
Nina, Nina, I will invoke him, Nin-Girsu,
the Lord of the tiara,
Nin-Girsu, warrior of Enlil, your sublime
father. Nin-Girsu, I will invoke him.
Bau, Bau, Goddess of the holy city, which in
Uru-Azaga shines in her temple, Bau, the
pure woman, Bau, I will invoke her.

Afin que le mystère en mon cœur enfermé,
à la face des hommes soit comme le
soleil levant;
afin que de mon roi je reçois celle que
j’aime, qui d’un beau nom se nomme;
Gémétar-Sirsira.

Opdat het mysterie in mijn hart verborgen,
ten overstaan van de mensheid als de
opkomende zon moge zijn;
opdat ik van mijn koning haar ontvang,
die ik bemin, die met een mooie naam geheten is,
Gémétar-Sirsira.

So that the mystery hidden in my heart,
may be like the rising sun
to humanity;
so that I receive from my king,
her, whom I love, who is called with a beautiful name,
Gémétar-Sirsira.

Sur la terre le jour s’enfuit. Sur la terre
un autre jour monta.
Au temple de mes Dieux j’allai.
Devant le sanctuaire je proférai mes paroles:
Mes Dieux, objets d’admiration,
qui posez vos décrets sur le monde,
que je vous implore!
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Ninâ, Nin-Girsu, Bau, Anunaki,
dont la force n’a pas de borne.
Tournez un regard favorable vers celui au
visage courbé.
Accordez-moi la science de l’entendement.
Ninâ, Nin-Girsu, Bau, Anunaki.

Op aarde verdween de dag. Op aarde verscheen
een andere dag.
Naar de tempel van mijn Goden ging ik.
Mijn Goden, tot wie ik bid,
die uw bevelen over de wereld uitvaardigen,
ik roep u aan!
Nina, Nin-Girsu, Bau, Anunaki,
wier kracht geen grenzen kent.
Werp een welwillende blik op hem met het
gebogen gelaat.
Verleen mij de wijsheid van het begrip.
Nina, Nin-Girsu, Bau, Anunaki.

On earth the day disappeared. On earth appeared
another day.
To the temple of my Gods I went.
My Gods, to whom I pray,
who promulgate your orders all over the world,
I invoke you!
Nina, Nin-Girsu, Bau, Anunaki,
whose power knows no limits.
Cast a benign look on him with the
curved face.
Grant me the wisdom of understanding.
Nina, Nin-Girsu, Bau, Anunaki.

Pourque mon roi me donne pour mon
épouse celle qu’aime mon coeur, celle qui
d’un beau nom se nomme Gémétar-Sirsira.

Opdat mijn koning mij tot echtgenote schenkt
haar, die mijn hart liefheeft, die met een mooie
naam geheten is Gémétar-Sirsira.
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So that my king offers to me as wife
her, who loves my heart, who with a beautiful
name is called Gémétar-Sirsira.

Vers mes Dieux mon évocation monta.
Les sacrifiecs s’accomplierent.
L’invocation de ma bouche se tut.

Naar mijn God steeg mijn bede op.
De offers werden volbracht.
Het aanroepen uit mijn mond verstomde.

To my God my plea rose.
Sacrifices were made.
The invocation from my mouth fell silent.

Vertaling: Eric Hermans en Kim Maes
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FINLAND 
 VO OR BEGINNERS
N Finland. Een land in een uithoek van Europa, met eindeloos veel 
meren en besneeuwde dennenwouden. De buren aan weerzijden, aan de 
overkant van de Baltische zee — Estland, Letland — en Scandinavië, 
staan bekend om hun sterke koorcultuur. Maar in Finland is dit anders. 
Terwijl de noordelijke Hanzesteden als Riga en Tallinn bloeiende han-
delsplaatsen waren met veel culturele uitwisseling met westelijk Europa, 
kende Finland eeuwenlang vooral een rurale samenleving, waar op cul-
tureel gebied weinig ontwikkeling plaatsvond. Tot 1809 maakte Finland 
deel uit van het Zweedse koninkrijk, waarna het een Russisch hertog-
dom werd. In de loop van de negentiende eeuw ontstond onder invloed 
van nationalistische bewegingen behoefte aan een nationale identiteit. 
Dit gevoel werd des te sterker na de Russische Revolutie van 1917, toen 
Finland zich onafhankelijk verklaarde. Voor de muziek was Sibelius de 
man in the right place at the right time. Zijn voornamelijk orkestrale reper-
toire was van cruciaal belang voor de Finse cultuur, maar betekende ook 
dat de ontluikende Finse muziekwereld werd gedomineerd door orkest-
repertoire. Hoewel de koorcultuur noch zo ontwikkeld, noch zo diepge-
worteld was als in de omringende landen, werden talloze amateurkoren 
opgericht, waarbij gezelligheid een niet onbelangrijk motief was. Pas in 
1962 werd het eerste professionele kamerkoor opgericht: het Finnish 
Radio Chamber Choir, de voorloper van het Helsinki Chamber Choir. 

Het relatief jonge muziekleven zorgt er ook voor dat er in Finland 
grote belangstelling bestaat voor nieuw gecomponeerde muziek en aan-
dacht voor een nationaal repertoire. Er is volop ruimte voor compositie-
opdrachten en het Finse publiek is trots op zijn componisten. Het 
Helsinki Chamber Choir presenteert vandaag een staaltje van de mooi-
ste Finse koormuziek van de twintigste en eenentwintigste eeuw, waar-
van de meeste stukken aan het koor zijn opgedragen. Nils Schweckendiek, 
artistiek leider van het koor, noemt vakmanschap het belangrijkste typisch 
Finse kenmerk van deze muziek. Traditionele studie van harmonie en 
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contrapunt staan hoog aangeschreven aan de Sibelius Academy, het eni-
ge conservatorium van Finland. Maar het creatieve pallet van de Finse 
componisten is breed, zoals zal blijken uit dit programma. 

Beat Furrer (1954), oprichter van Klangforum Wien, is de enige 
niet-Fin in dit programma. De Oostenrijker ligt Schweckendiek ech-
ter na aan het hart, en met zijn koor heeft hij veel met de componist 
gewerkt. Furrer schreef de eerste stukken van zijn Enigma-cyclus voor 
kinderkoor, wat de technische complexiteit beperkte. In de loop van het 
werk neemt de complexiteit echter toe, zodat de muziek niet langer door 
amateurs kan worden uitgevoerd. Kenmerkend voor Furrer is dat hij een 
element van de menselijke stem neemt, zoals fluisteren, of een klein mo-
tief, en daar een verbazingwekkend miniatuur mee weet te bouwen, een 
techniek die vergelijkbaar is met de middeleeuwse hoketus. De emotio-
nele lading van het stuk volgt uit de profetische teksten van Leonardo da 
Vinci, maar uiteindelijk worden ook deze zo ver in syllaben opgebroken 
dat de woorden zelf hun betekenis verliezen.

Kalevi Aho (1949) studeerde bij Einojuhani Rautavaara en is 
vooral bekend om zijn grootschalige werken en zijn vocale muziek be-
staat met name grotendeels uit opera’s. Aho’s lokale kerkkoor vroeg hem 
eens om een stuk voor hen te schrijven. Dat werden de eerste twee de-
len van Kolme laulua Mawlana Rumin runoihin. Maar ook deze muziek 
bleek veel te moeilijk voor de amateurzangers, waarna de componist 
contact opnam met het Helsinki Chamber Choir, en er nog een derde 
deel bij componeerde. De unieke en krachtige poëzie van de Perzische 
soefi-mysticus en dichter Jalal ad-Din Rumi (1207 – 1273) is Aho’s ver-
trekpunt. Zeer nauwgezet volgt hij met zijn ritmes en harmonieën de 
nuances van de naar het Fins vertaalde tekst.

Lotta Wennäkoski’s (1970) Ommel, een opdracht van het 
Helsinki Chamber Choir, maakt gebruik van één gedicht, een meer 
dan duizend jaar oude Japanse tanka, in vijf verschillende vertalingen. 
‘Er bestaat niet zoiets als een definitieve, officiële vertaling,’ vindt de 
componiste. Ook hier zijn het natuurlijke karakter en ritme van elke 
taal leidend voor de muziek. ‘Hoewel de inhoud van het gedicht min of 
meer bewaard blijft, is er zo veel meer boven, onder, rond en in de tekst: 
klank, klankkleur, eindeloos veel variaties.’ Met de Hongaarse tekst zijn 
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volksmuziekachtige elementen hoorbaar, met het Russisch treedt een 
Rachmaninov-achtige intensiteit op. Elke taal leent zijn eigen kleur aan 
de muziek. Wennäkoski studeerde bij onder anderen Paavo Heininen en 
Kaija Saariaho en in Nederland bij Louis Andriessen.

Einojuhani Rautavaara (1928) is een van de bekendste Finse 
componisten. De verschillende stijlen en technieken waarmee hij gedu-
rende zijn lange carrière, die begon in de jaren ’50, experimenteerde, van 
neoclassicisme en serialisme tot twaalftoontechniek, verenigt Rautavaara 
in een postmoderne maar vooral lyrische stijl. Zijn muziek is niet ver-
speend van mystieke elementen. De engel uit Rilkes Elegie vormt zelfs 
een belangrijk thema in diverse andere composities. Zelfs Rautavaara’s 
koormuziek heeft een instrumentale kwaliteit, met eindeloze legatolijnen 
— waardoor ademhalen een uitdaging is — en verschuivende harmoni-
sche landschappen. ‘Het gaat in muziek niet om de emoties en gevoelens 

— al zijn die er natuurlijk — maar om een zekere boodschap. Dat is de re-
den waarom muziek psychologisch zo belangrijk is voor zo veel mensen.’

Susanne Vermeulen 
met dank aan Nils Schweckendiek
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FINLAND 
 FOR FRESHMEN
E Finland. A land in a remote corner of Europe, with an endless 
number of lakes and snow-covered pine forests. The neighbouring coun-
tries, both across the Baltic sea (Estonia, Latvia) and in Scandinavia, are 
known for their strong choir culture. But Finland is a somewhat differ-
ent case. While the northern Hansa cities such as Riga and Tallinn were 
flourishing trading centres with a rich cultural exchange with Western 
Europe, Finland continued to be a chiefly rural society for centuries. 
Until 1809, Finland was part of the Swedish kingdom, after which it 
became a Russian duchy. As a result of nationalist movements, the urge 
for a national identity arose in the course of the nineteenth century. This 
feeling became stronger after the Russian Revolution of 1917, when 
Finland declared independence. In the field of music, Sibelius was the 
right man in the right place at the right time. His mostly orchestral rep-
ertoire was of crucial importance for Finnish culture, but also meant that 
the burgeoning Finnish musical landscape was dominated by orches-
tral repertoire. Although choral culture was neither as long-established 
nor as deep-rooted as in the surrounding countries, numerous amateur 
choirs were nevertheless founded and quickly became a key part of so-
ciety and social life. However, the first professional chamber choir was 
only founded in 1962: the Finnish Radio Chamber Choir, predecessor 
of the Helsinki Chamber Choir.

The relatively recent development of the musical scene has led to 
a great interest in newly composed music and the establishment of a na-
tional repertoire. There is ample space for commissioned compositions 
and the Finnish audience is proud of its composers. Today, the Helsinki 
Chamber Choir presents some of the most beautiful Finnish choral mu-
sic of the twentieth and twenty-first centuries. Nils Schweckendiek, the 
choir’s artistic director, considers accomplished craftsmanship a typical 
characteristic of Finnish music. Traditional study of harmony and coun-
terpoint is still highly valued at the Sibelius Academy, Finland’s only 
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music university. But the creative palette of the Finnish composers is 
broad, as will become clear through this programme.

Beat Furrer (1954), founder of Klangforum Wien, is the only 
non-Finnish composer on the programme. The Swiss-Austrian com-
poser’s music is very important to Schweckendiek, and he and his choir 
have collaborated extensively with the composer. Furrer wrote the first 
pieces of his Enigma-cycle for youth choirs, which restricted their tech-
nical difficulty. As the series progressed, however, the technical and mu-
sical demands increased so that the music can no longer be sung by ama-
teurs. Characteristic of Furrer is that he takes an element of the human 
voice, such as whispering, or a small motive, and constructs a stunning 
miniature out of this simple idea. The piece’s emotional world comes 
from the prophecies of Leonardo da Vinci, although the text itself is 
sometimes fragmented to such an extent that whole sentences are no 
longer intelligible.

Kalevi Aho (1949) studied with Einojuhani Rautavaara and is 
mostly known for his large-scale works, while his vocal music consists 
mostly of operas. Aho’s local church choir at one point asked him to 
write a piece for them. This became the first two parts of Kolme laulua 
Mawlana Rumin runoihin. But this music also proved to be far too dif-
ficult for the amateur singers, whereupon the composer contacted the 
Helsinki Chamber Choir, and added a third movement to the composi-
tion. The unique and powerful poetry of the Persian Sufi-mystic Jalal 
ad-Din Rumi (1207-1273) is Aho’s starting point. Very meticulously, he 
follows the nuances of the text translated into Finnish with his rhythms 
and harmonies.

Lotta Wennäkoski’s (1970) Ommel, commissioned by the 
Helsinki Chamber Choir, uses one poem, an over thousand year old 
Japanese tanka, in five different translations. ‘There is no such thing 
as a definitive, exhaustive translation,’ according to the composer. The 
natural character and rhythm of each language are primary here as well. 
‘Although the content of a poem might be more or less preserved, there 
is so much more above, below, around and within this: sounds, timbres, 
colours, endless variations in emphasis’. Elements deriving from folk 
music can be heard in the Hungarian setting, while the Russian move-

3 9H E L S I N K I  C H A M B E R  C H O I R



ment has an emotional intensity reminiscent of Rachmaninov’s writing. 
Each language lends its own colour to the music. Wennäkoski studied 
with Paavo Heininen and Kaija Saariaho and with Louis Andriessen in 
The Netherlands.

Einojuhani Rautavaara (1928) is one of the most well-known 
Finnish composers. The various styles and techniques with which he 
experimented during his long career, which began in the 1950s, range 
from neo-classicism and serialism to twelve-tone technique, and are 
united by Rautavaara into a post-modern but above all lyrical style in his 
later music. His work is not devoid of mystical elements, and the angel 
from Rilke’s Elegie is in fact an important theme in several of his other 
compositions too. Rautavaara’s choral music has an instrumental quality, 
with endless, legato lines which cause breathing to be a challenge, and 
shifting harmonic landscapes. ‘In music, it is not a question only of emo-
tions and feelings — they are there too — but it is a question of a certain 
kind of message. That is why music is so important psychologically to 
so many people.’

Susanne Vermeulen (Translation: Kim Maes)
courtesy of Nils Schweckendiek
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KALEVI AHO KOLME LAULUA MAWLANA RUMIN RUNOIHIN
vertaald uit het Perzisch door / translated from Persian by Jaakko Hämeen-Anttila

Kotiin!
On jo myöhä ja sataa kotiin, kotiin
tänne, tänne, ystävät kaikki kotiin, kotiin

Kuinka kauan vielä me kierrämme raunioissa kuin pöllöt?
kuinka kauan yksin? kotiin, kotiin

Ystävät rakkaat, kiirehtikää
sokeiden joukosta, kotiin, kotiin

Sinä järkevä, selvä ja murheellinen,
älä häiritse sydäntämme kotiin, kotiin

Huiswaarts!
Daar het laat is en het regent, huiswaarts, huiswaarts!
Welkom, al mijn vrienden, huiswaarts, huiswaarts!

Hoe lang nog zullen we als uilen rond de ruïnes dwalen?
Huiswaarts, huiswaarts!

Mijn beste kameraden, maak spoed,
laat de blinden achter, huiswaarts, huiswaarts!

Jullie, redelijk, nuchter en vol leed,
verstoor onze harten niet! Huiswaarts, huiswaarts!

To home!
As it is late and raining, to home, to home!
Welcome, all friends, to home, to home!

How long like owls banished about the ruins?
To home, to home!

Bright-hearted companions, haste,
despite all the blind ones, to home, to home!

You reasonable, sober, full of sorrow,
do not disturb our hearts! To home, to home!
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Kauanko vielä te leikitte Saatanan leikkejä,
kutsuen houreiksi niitä? kotiin, kotiin

Oletko nähnyt jyvän? Satoa et ole nähnyt.
Sinähän olet kuin muurahainen, kotiin kotiin

Älä kysy, missä ja miksi, ystävä kallis:
jätä laumoille laidun kotiin, kotiin

Siinä paikassa tanssitaan juhlia
puhtaiden kanssa kotiin, kotiin

Tabrizin Aurinko on rakentanut talon
alastomille kotiin, kotiin

Hoe lang nog dit liefdesspel met duivelsvormen,
die jullie hoeri’s noemen? Huiswaarts, huiswaarts!

Jullie hebben het graan maar niet de oogst gezien;
als mieren zijn jullie, huiswaarts, huiswaarts!

Vraag niet hoe en waarom; dierbare vriend,
laat het grazen aan de kudde over, huiswaarts, huiswaarts!

Daar, op die plaats gaat het feest van de besnijdenis door,
met het ritueel zuivere, huiswaarts, huiswaarts!

Shams al-D!n-i Tabr!z heeft een huis gebouwd
voor de onbedekten; huiswaarts, huiswaarts!

How long this loveplay with devil’s forms,
calling them houris? To home, to home!

You have seen the grain and not seen the harvest;
even so are ants, to home, to home!

Make not how and why; friend,
leave grazing to cattle, to home, to home!

In that house is the concert of the circumcision feast,
with the ritually pure, to home, to home!
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Shams al-D!n-i Tabr!z has built a home
for the naked; to home, to home.

Yksin sinä
Yksin sinut minä valitsen, kaikesta yksin sinut.
Annatko minun jäädä istumaan suruissani?

Minun sydämeni on kynä sinun kädessäsi.
Ilot ja surut sinä kirjoitat sydämellä.

Mitä minä olisin, muuta kuin sinä tahdot?
Mitä minä näkisin, muuta kuin mitä minulle näytät?

Sinä saat minut kasvamaan toisinaan okaita toisinaan ruusuja
toisinaan tunnen ruusujen tuoksun toisinaan poimin piikkejä ihostani.

Ik kies jou alleen
Van heel de wereld kies ik jou alleen;
acht je het eerlijk voor me dat ik bedroefd ben?

Mijn hart is als een pen in jouw hand;
doorheen jou is ze, ongeacht ik blij of verdrietig ben.

Wat zal ik anders zijn dan dat wat jij wenst?
Wat zal ik zien behalve wat jij me toont?

Nu eens maak je doornen van me, dan weer rozen;
nu eens ruik ik rozen, dan weer pluk ik doornen.

I choose you alone
Out of all the world I choose you alone;
do you deem it right for me to sit sorrowful?

My heart is like a pen in your hand;
through you it is, whether I am glad or grieve.

What shall I be other than what you wish?
What shall I see except what you show?

Now you cause thorns to grow from me, now roses;
now I smell roses, now I pluck thorns.
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Minä olen sellainen, jona minua pidät.
Minä olen tuollainen, joksi minut tahdot.

Ruukussa, jossa sinä värjäät sydämeni:
Mikä minä olen? Mitä on rakkauteni ja vihani?

Sinä olit ensimmäinen, sinä olet viimeinen:
tee minun loppuni alkua paremmaksi.

Kun sinä kätkeydyt olen uskoa vailla
kun sinä näyttäydyt ole uskoa täynnä

Mitä muuta minulla on kuin mitä sinä olet antanut?
Mitä sinä etsit taskuistani hihastani?

Daar jij me zo houdt, ben ik zo —
daar jij me zo wenst, ben ik zo.

In die kuip waar jij kleur geeft aan m’n hart,
wat moet ik daar dan zijn? Wat moet mijn haat en wat mijn liefde?

Jij was de eerste, en je zal de laatste zijn;
maak je m’n laatste beter dan m’n eerste.

Wanneer jij verborgen bent, ben ik onder de ongelovigen;
wanneer jij verschijnt, ben ik onder de gelovigen.

Wat bezit ik anders dan dat wat jij gegeven hebt?
Waar ben je naar op zoek in mijn zak en mouw? 

Since you keep me so, I am so—
since you wish me so, I am so.

In that vat where you dispense dye to the heart,
what should I be? What my love and hate?

You were the first, and you will be the last;
do you make my last better than my first.

When you are hidden, I am of the infidels;
when you appear, I am of the faithful.
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What do I possess other than the thing you have given?
What are you searching for in my pocket and sleeve? 

Kuolkaa!
Kuolkaa! Kuolkaa! Kuolkaa tähän rakkauteen!
Kuoltuamme rakkauteen saatte hengen itsellenne.

Kuolkaa! Kuolkaa! Älkää pelätkö kuolla:
ei maa teitä kahlitse, nouskaa taivaaseen!

Kuolkaa! Kuolkaa! Repikää sielunne irti!
Sielu on kahle, te olette kahleissa vangit!

Iskekää kirveenne vankilan muureja vasten:
kun muurit murtuvat, te olette ruhtinaita.

Ga en sterf
Sterf nu, sterf nu, sterf in deze Liefdesverroering; wanneer jullie in
deze Liefde gestorven zijn, zal jullie allen nieuw leven geschonken worden.

Sterf nu, sterf nu, en vrees deze dood niet, want jullie zullen
je van deze aarde losrukken en de hemelen aangrijpen.

Sterf nu, sterf nu, en ontdoe jullie van deze lichamelijke ziel, want
deze lichamelijke ziel is een keten en jullie zijn als gevangenen.

Neem een bijl ter hand om je door de gevangenis te graven; wanneer 
je de gevangenis uitgebroken bent, zullen jullie allen koningen en prinsen zijn.

Go and die
Die now, die now, in this Love die; when you have died in
this Love, you will all receive new life.

Die now, die now, and do not fear this death, for you will
come forth from this earth and seize the heavens.

Die now, die now, and break away from this carnal soul, for
this carnal soul is as a chain and you are as prisoners.

Take an axe to dig through the prison; when you have broken
the prison you will all be kings and princes.
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Kuolkaa! Kuolkaa! Kuninkaan edessä kuolkaa!
Kauniin kuninkaan sylissä kuoltuanne te olette kuninkaita.

Kuolkaa! Kuolkaa! Tulkaa esiin pilvien takaa!
Tummien pilvien takaa tultuanne te loistatte täysikuun lailla.

Olkaa hiljaa! Olkaa hiljaa! Hiljaisuus tuoksuu kuolemalle.
Elämän tähden te, tosiaan, hiljaisen käsistä pakenette.

Sterf nu, sterf nu voor de prachtige Koning; wanneer jullie voor
de Koning gestorven zijn, zullen jullie allen koningen zijn en vermaard.

Sterf nu, sterf nu, en treed uit deze wolk tevoorschijn; wanneer jullie 
uit deze wolk tevoorschijn treden, zullen jullie allen stralende volle manen zijn.

Wees stil, wees stil; stilte is het teken des doods; het is omwille van
het leven dat jullie hem, die stil is, ontvlieden.

Die now, die now before the beauteous King; when you have
died before the King, you will all be kings and renowned.

Die now, die now, and come forth from this cloud; when
you come forth from this cloud, you will all be radiant full moons.

Be silent, be silent; silence is the sign of death; it is because of
life that you are fleeing from the silent one.

BEAT FURRER ENIGMA I-IV ; VI 
uit / from: Leonardo da Vinci — Profezie

I. Del sognare
Scorreranno… senza moto…
vedranno nelle tenebre…
qual frenesia t’ha condotto!
vedra’ti cadere…

Over het dromen
De mensen zullen rennen… zonder beweging…
Ze zullen in de duisternis zien…
Welke waanzin heeft je geleid!
Je zal jezelf zien vallen…
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On dreaming
People will run… without movement…
They will see in the darkness…
What madness has led you!
You will see yourself fall…

II. De’metalli
Uscirà delle oscure e tenebrose spelonche…
e chi non fia suo partigiano morrà con istento e calamità…
Commetterà infiniti tradimenti…
aumenterà e persuaderà li omini tristi alli assassinamenti e latrocini e le servitù…
O animal mostruoso, che tu tornassi nell’inferno!

Over edele metalen
Uit de donkere en duistere grotten zal het tevoorschijn komen…
En wie zich niet aan zijn kant schaart zal sterven door ontbering en rampspoed…
Het zal ontelbare keren verraad plegen…
Verdorven mensen zal het aanzetten en aanmoedigen tot moord, diefstal en slavernij…
O monsterlijk wezen, een redding voor de mensheid als gij terugkeert naar de hel!

On noble metals
Out of the dark and gloomy caves it will appear…
And whoever does not side with him will die of hardship and misfortune…
It will commit treason innumerable times…
It will incite and encourage wicked people to murder, thievery and slavery…
O monstrous being, a salvation for mankind it would be, if thou returned to hell!

III. Del sognare
Andranno li omini e non si moveranno,
parleranno con chi non si trova,
sentiranno chi non parla.

Over het dromen
De mensen zullen gaan en zullen niet bewegen,
Ze zullen praten met diegenen die er niet zijn,
ze zullen mensen horen die niet spreken.

On dreaming
People will go and will not move,
They will talk with those who are not there,
they will hear those who do not speak.
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IV. Della crudeltà dell’omo
Vedrassi animali sopra la terra, …
per le fiere membra di questi verranno a terra gran parte delli alberi delle gran selve 
dell’universo; …
il nutrimento de’ lor desideri sarà di dar morte e affanno e fatiche e paure e fuga  
a qualunche cosa animata.
E per la loro ismisurata superbia questi si vorranno levare inverso il cielo,
ma la [superchia] gravezza delle lor membra gli terrà in basso.
Nulla cosa resterà sopra la terra, o sotto la terra e l’acqua, che non sia perseguitata, 
remossa o guasta; …
O mondo, come non t’apri? … E non mostrare [più] al cielo sì crudele [e dispietato] 
monstro.

Over de wreedheid van de mens
Dieren zal men op de aarde zien…
Door toedoen van hun woeste ledematen zal een groot deel van de bomen van  
de grote wouden van het universum te gronde gaan…
Hun verlangens zullen enkel bevredigd worden door dood en verstikking en  
uitputting en angst en vlucht van eender welk levend wezen.
En door hun grenzeloze hoogmoed zullen zij naar de hemel willen opstijgen, 
maar het gewicht van hun ledematen zal hen beneden houden.
Niets zal achterblijven op de aarde, of onder de aarde en de zee, dat niet zal  
worden nagejaagd, ontvreemd of verwoest…
O wereld, waarom opent gij u niet?… Om de hemel nooit [meer] zo’n wreed  
[en koelbloedig] monster te tonen.

On cruelty of man
Animals will be seen on earth…
By the doing of their savage limbs, a large part of all trees of the great woods 
of the universe will be ruined…
Their desires will only be satisfied by death and asphyxiation and exhaustion 
and fear and escape from any living creature.
And by their boundless pride they will want to ascend into heaven, but the 
weight of their limbs will keep them down.
Nothing will remain on earth, or below earth and sea, which wil not be 
chased…
O world, wherefore dost thou not open thee?… In order to never [again] 
show the heavens such a cruel [and cold-blooded] monster.
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VI. De’metalli
Uscirà delle oscure e tenebrose spelonche … darà diletto e morte …
persuaderà li omini tristi alli assassinamenti e latrocini e le servitù, … inganni e 
tradimenti.
Animal mostruoso, … che tu tornassi nell’inferno!

Over edele metalen
Uit de donkere en duistere grotten zal het tevoorschijn komen… het zal plezier 
en dood verschaffen…
verdorven mensen zal het aanzetten en aanmoedigen tot moord, diefstal en sla-
vernij,… bedrog en verraad.
Monsterlijk wezen,… een redding voor de mensheid als gij terugkeert naar de hel!

On noble metals
Out of the dark and gloomy caves it will appear… it will provide pleasure 
and death…
It will incite and encourage wicked people to murder, thievery and slavery…
O monstrous being, a salvation for mankind it would be, if thou returned to hell!

LOTTA WENNÄKOSKI  OMMEL
vertaald door/translated by Katalin Venczel, Janna Jalkanen Greenhill,  
Barbara Laplace, Katerina Faehnle, Lotta Wennäkoski

Varrat
Minden öltésem 
A puhán omló kelmén 
Minden t"szurás
A neked varrott ruhán 
Szívem közepébe ért.

Point de couture
Sais-tu, mon amour 
Du vêtement qui t’habille 
Se planta l’aiguille 
Lorsque j’en cousis le drap 
Maintes fois mon coeur se perça.

Harime
Waga seko ga 
keseru koromo no 
harime ochizu 
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iri ni kerashimo 
waga kokoro sae.

Stitch
My very heart the cloth 
with every stitch pierced 
as I sewed the robe you wear.

Steek
Mijn hart zelf de stof
met elke steek doorboord
terwijl ik het gewaad dat jij draagt naaide.

EINOJUHANI RAUTAVAARA DIE ERSTE ELEGIE
uit / from: Rainer Maria Rilke: Duineser Elegien

Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel 
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme 
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem 
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts 
als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen,  
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht,  
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. […] 
  
Ach, wen vermögen 
wir denn zu brauchen? Engel nicht, Menschen nicht,  
und die findigen Tiere merken es schon,  
daß wir nicht sehr verläßlich zu Haus sind 
in der gedeuteten Welt. Es bleibt uns vielleicht 
irgend ein Baum an dem Abhang, daß wir ihn täglich 
wiedersähen; es bleibt uns die Straße von gestern, […]
O und die Nacht, die Nacht, wenn der Wind voller Weltraum  
uns am Angesicht zehrt -, wem bliebe sie nicht, die ersehnte,  
sanft enttäuschende, welche dem einzelnen Herzen  
mühsam bevorsteht. […]
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Wie, zou ik roepen, vernam, uit der engelen koren,
mijn stem? En gesteld dat er onverwachts één mij
ter harte nam: aan zijn sterkere wezen zou ik
vergaan.
Want het schone is niets dan het juist nog door ons
te verdragen begin der verschrikking, en wij
bewonderen het zo omdat het, onaangedaan,
versmaadt ons te vernietigen. Schrikwekkend is
iedere engel. [….]

Ach, op wie zijn wij in staat ons aangewezen te
weten? Niet op engelen of mensen; zelfs de
vindingrijke dieren bespeuren dat wij niet erg
betrouwbaar thuis zijn in ons verklaarde bestaan.
En er rest ons misschien hier of daar een boom op
een helling, elke dag weer door ons te herkennen;
de weg die wij gisteren namen; [….].
O, en de nacht, als de wind van de ruimte in ons
gezicht schrijnt; zij blijft altijd, de verlangde, zacht
ons ontgoochelende, ieder afzonderlijk hart
moeizaam wachtende nacht. [….]

Who, if I cried out, would hear me among the Angelic
Orders? And even if one were to suddenly
take me to its heart, I would vanish into its
stronger existence. For beauty is nothing but
the beginning of terror, that we are still able to bear,
and we revere it so, because it calmly disdains
to destroy us. Every Angel is terror. […] 

Ah, who then can
we make use of? Not Angels: not men,
and the resourceful creatures see clearly
that we are not really at home
in the interpreted world. Perhaps there remains
some tree on a slope, that we can see
again each day: there remains to us yesterday’s street, […]
Oh, and the night, the night, when the wind full of space
wears out our faces — whom would she not stay for,
the longed-for, gentle, disappointing one, whom the solitary heart
with difficulty stands before. […]
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Ja, die Frühlinge brauchten dich wohl. Es muteten manche 
Sterne dir zu, daß du sie spürtest. Es hob
sich eine Woge heran im Vergangenen, oder 
da du vorüberkamst am geöffneten Fenster, 
gab eine Geige sich hin. […] 

Stimmen, Stimmen. Höre, mein Herz, wie sonst nur 
Heilige hörten: daß sie der riesige Ruf 
aufhob vom Boden; […]
Es rauscht jetzt von jenen jungen Toten zu dir. […] 

Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen,  
kaum erlernte Gebräuche nicht mehr zu üben,  
Rosen, und andern eigens versprechenden Dingen  
nicht die Bedeutung menschlicher Zukunft zu geben; […] 
und selbst den eigenen Namen 
wegzulassen wie ein zerbrochenes Spielzeug.  
alles […] so lose im Raume flattern zu sehen. […] 

Aber Lebendige machen 
alle den Fehler, daß sie zu stark unterscheiden.  
Engel (sagt man) wüßten oft nicht, ob sie unter 
Lebenden gehn oder Toten. Die ewige Strömung 
reißt durch beide Bereiche alle Alter 
immer mit sich und übertönt sie in beiden. […] 

Wel waren de lentes op jou aangewezen. Sterren in
groten getale verlangden dat je hen waarnam. Uit
het verleden welde bijwijlen een golf van
herinnering op. Een viool bood zich soms aan
terwijl je voorbij een openstaand raam liep. [….]

Stemmen, stemmen. Luister, mijn hart, zoals
eerder slechts heiligen luisterden, door de grote
wekroep opgetild tot zij zweefden; [….]
Thans ruist zij je toe van die jonge doden daarginds. [….]

Vreemd is het wel, de aarde niet meer te bewonen,
zich van nauwelijks geleerde gewoontes niet meer
te bedienen, rozen, en andere tekens vervuld van
belofte niet langer de zin van een menselijke
toekomst te geven; [….] en van zijn naam zelfs
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zich te ontdoen als van een gebroken stuk
speelgoed, en alles [….] in de ruimte ontbonden te
zien. [….]

Levenden echter maken de fout van het
onderscheid. Engelen (zegt men) weten vaak niet
of zij onder de doden verkeren of met de levenden.
De eeuwige stroming voert in beide rijken alle
tijden des levens naar een hogere eenheid. [….]

Yes, the Spring-times needed you deeply. Many a star
must have been there for you so you might feel it. A wave
lifted towards you out of the past, or, as you walked
past an open window, a violin
gave of itself. […]
 
Voices, voices. Hear then, my heart, as only
saints have heard: so that the mighty call
raised them from the earth; […]
It rushes towards you now, from those youthfully dead. […]

It is truly strange to no longer inhabit the earth,
to no longer practice customs barely acquired,
not to give a meaning of human futurity
to roses, and other expressly promising things; […]
and to set aside even one’s own
proper name like a broken plaything.
to see all […] floating so loosely in space. […]

Though the living
all make the error of drawing too sharp a distinction.
Angels (they say) would often not know whether
they moved among living or dead. The eternal current
sweeps all the ages, within it, through both the spheres,
forever, and resounds above them in both. […]
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Ist die Sage umsonst, daß einst in der Klage um Linos  
wagende erste Musik dürre Erstarrung durchdrang;  
daß erst im erschrockenen Raum, dem ein beinah göttlicher Jüngling  
plötzlich für immer enttrat, das Leere in jene 
Schwingung geriet, die uns jetzt hinreißt, tröstet und hilft. 

Is de sage dan zinloos, dat ooit, in de klaagzang
om Linos, de eerste muziek schuchter de kluisters
der starheid doorbrak; dat in de ontzetting der
ruimte, door een bijna goddelijke jongeling
plotseling voor altijd verlaten, de leegte ging
wiegen in die deining die ons thans nog vervoert,
en ons troost, en ons helpt?

Is it a meaningless story how once, in the grieving for Linos,
first music ventured to penetrate arid rigidity,
so that, in startled space, which an almost godlike youth
suddenly left forever, the emptiness first felt
the quivering that now enraptures us, and comforts, and helps.

Vertaling: Wim Bronzwaer
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GUY REIBEL ……… Calliphones
1. Amants couchés ensemble
2. Un cigare allumé qui fume

3. Voici la maison — cet arbrisseau
4. Liens

PHILIPPE SCHOELLER ……… Ardor 
(poèmes d ’Apollinaire)

ALEXANDROS MARKEAS ……… Dionysos, le vin, le sang
1. Buvons

2. Bouteille jolie
3. Après l ’ivresse
4. Vie éternelle

5. Dionysos arrive
6. Le chant des menades

7. Diasparagmo’s
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MUZIKALE  HER-
 ONTDEKKINGSREIS
N ‘Chacun d’entre nous possède un trésor: sa voix’ — ieder van ons 
bezit een schat: zijn stem. Deze uitspraak is van de Franse componist 
Guy Reibel en verwoordt meteen ook de kern van zijn œuvre en dat van 
vele andere componisten. Want de menselijke stem is misschien wel het 
bijzonderste instrument op aarde. Niet alleen kan onze stem een onge-
looflijke diversiteit aan klanken en kleuren produceren, van engelachtige 
koormuziek tot het rauwe brullen van heavy metal, de stem heeft boven-
dien de unieke eigenschap dat die een boodschap door middel van tekst 
kan overbrengen. Dat neemt niet weg dat sommige componisten probe-
ren de akoestische kwaliteiten van de stem met al dan niet elektronische 
middelen op te rekken. Het programma van vandaag biedt een blik in de 
klankwereld van drie avontuurlijke componisten.

Roland Hayrabedian, als oprichter en leider van Musicatreize een 
van de protagonisten in de Franse hedendaagse muziek, stelde het pro-
gramma samen als een coherente suite, waarbij de composities elk op een 
andere manier experimenteren met de klankmogelijkheden van de stem. 

Voor Hayrabedian vormt het stuk Dionysus, le vin, le sang van de 
Grieks-Franse componist Alexandros Markeas (1965) de kern van dit 
concert. Markeas is componist en pianist — al is multimediaal kunste-
naar vermoedelijk een betere omschrijving. Hij houdt zich niet alleen 
bezig met muziek, maar ook met architectuur, theater en beeldende kun-
sten (waaronder video-installaties) en brengt graag musici van verschil-
lende achtergronden bij elkaar. De taal van traditionele muzieksoorten 
fascineert hem. Dionysos, le vin, le sang, een opdracht van de GMEM 
(Groupe de Musique expérimentale de Marseille), werd in 2010 door 
Musicatreize in première gebracht. Het is het eerste deel van een orato-
riumproject, geïnspireerd op de verschillende gedaanten van Dionysos. 
Zoals de titel al doet vermoeden is het stuk een parabel over wijn en dron-
kenschap. Anacreon, Aeschylus, Euripides, Li Tai Po, Omar Khayyam 
en de grote Molière worden uitgenodigd deel te nemen aan een ritueel 

M U S I C A T R E I Z E
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waarbij vrolijke beneveling langzaamaan plaatsmaakt voor straalbezo-
pen waanzin, waarbij mystieke vraagstukken kunnen leiden tot een lyri-
sche ervaring. Onderweg van gezellige borrel naar dramatisch delirium 
worden de twaalf stemmen langzaam elektronisch omgevormd door een 
akoestische installatie die de luisteraar omringt. De muziek verkent voor 
Markeas significante inspiratiebronnen: de traditionele zang van het ge-
bied rond de Middellandse Zee en de verschillende klankkleuren van 
haar profane en sacrale muziek, en het timbre van de stem en haar al dan 
niet elektronische transformaties.

Philippe Schoeller (1957) kreeg al vanaf zeer jonge leeftijd een 
sterk traditionele muziekopleiding met piano, harmonie en contrapunt; 
later volgde hij masterclasses bij Pierre Boulez, Iannis Xenakis en Franco 
Donatoni en studeerde hij muziekwetenschap en filosofie. Toch is hij 
als componist grotendeels autodidact, en vindt hij dat het opschrij-
ven van de innerlijke beweging, muziek, het beste kan worden geleerd 
vanuit de praktijk, door het schrijven, spelen en delen van muziek met 
musici. Schoeller verdiepte zich bij Ircam (Institut de Recherche et 
Coordination Acoustique/Musique) in muzikale computertechnieken 
en deed onderzoek naar klanksynthese en de ontwikkeling van nieuwe 
instrumenten. Zijn compositie, Ardor, waarvan vandaag de Belgische 
première klinkt, ziet Hayrabedian net als het stuk van Markeas ook als 
een ritueel. Hoewel Schoeller als componist zich intensief bezighoudt 
met elektronische experimenten maakt Ardor daarvan geen gebruik. De 
instrumenten die door de zangers worden bespeeld dragen echter bij aan 
het, zoals Hayrabedian het noemde, liefdevolle discours van resonanties 
en mysterieuze kleuren. 

Guy Reibel (1936), leerling van Olivier Messiaen, is een van de 
Franse pioniers op het gebied van elektro-akoestisch componeren. Hij 
is met Pierre Schaeffer medeoprichter van de Groupe de Recherches 
Musicales (GRM), die onderzoek deed naar de relatie tussen geluid en 
muziek, en waar bijvoorbeeld ook Iannis Xenakis experimenten uitvoer-
de. Pierre Schaeffer was bovendien de bedenker van de term musique 
concrète, waarbij natuurlijke geluiden elektronisch worden bewerkt (ter 
onderscheid van elektronische muziek, waarvan de oorsprong van het 
geluid kunstmatig is). 
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Met elektronische muziek maakt vocale muziek een groot deel uit 
van Reibels œuvre. Zijn Calliphones is, net als Schoellers Ardor, een puur 
akoestisch stuk. Reibel werd geïnspireerd door de Calligrammes (1918) 
van Guillaume Apollinaire, een postuum gepubliceerde dichtbundel met 
zogenaamde concrete poëzie, waarbij de typografie illustratief of zelfs be-
tekenistoevoegend is voor de inhoud van de tekst. Twaalf zangers spelen 
met de woorden en timbres, trekken het ritme en de nuances van de tekst 
uit elkaar en creëren zo een wereld met een veelheid aan kleurrijke klank-
objecten. ‘Je moet weten hoe je je stem moet gebruiken, maar bovenal 
moet je die dúrven gebruiken,’ vindt de componist. ‘Wie durft maakt een 
buitengewone ontdekkingsreis, ver voorbij alles wat je je kon voorstellen.’

A  MUSICAL VOYAGE 
 OF REDISCOVERY
E ‘Chacun d’entre nous possède un trésor: sa voix’ — each of us 
possesses a treasure: his voice. This statement is by the French composer 
Guy Reibel and also immediately expresses the essence of his œuvre and 
that of many other composers. Because the human voice might very well 
be the most extraordinary instrument on earth. Not only can our voice 
produce an incredible variety of sounds and colours, from angelic choir 
music to the harsh bellowing of heavy metal, the voice furthermore has 
the unique quality that it can communicate a message by means of a text. 
Be that as it may, some composers still try to stretch the acoustic quali-
ties of the voice, whether or not by electronic means. Today’s program 
offers a glimpse into the sound world of three adventurous composers.

Roland Hayrabedian, being one of the prominent figures in 
French contemporary music as the founder and leader of Musicatreize, 
compiled the program as a coherent suite, in which every one of the 
compositions experiment with the sound possibilities of the voice, each 
in a different way. 
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To Hayrabedian, the piece Dionysos, le vin, le sang by the Greek-
French composer Alexandros Markeas (1965) is at the core of this con-
cert. Markeas is a composer and a piano player — although multimedia 
artist might be a more appropriate description. He does not only occupy 
himself with music, but also with architecture, theatre and visual arts 
(among which video installations) and likes to bring together musicians 
with different cultural backgrounds. He is fascinated by the language 
of traditional musical forms. Dionysos, le vin, le sang, commisioned by 
the GMEM (Groupe de Musique expérimentale de Marseille), was pre-
miered by Musicatreize in 2010. It is the first part of an oratorio project, 
based on the different forms of Dionysos. As can be assumed from the 
title, the piece is a parable on wine and inebriety. Anacreon, Aeschylus, 
Euripides, Li Tai Po, Omar Khayyam and the great Molière are invited 
to participate in a ritual in which cheerful tipsiness gradually gives way 
to drunken madness, during which mystical questions may lead to a 
lyrical experience. En route from pleasant drink to dramatic delirium, 
the twelve voices are gradually transformed electronically by an acoustic 
installation that surrounds the listener. The music explores inspiration 
sources which are significant for Markeas: the traditional song of the 
area surrounding the Mediterranean Sea and the different timbres of 
its secular and sacred music, and the voice’s timbre and (whether or not 
electronic) transformations.

Philippe Schoeller (1957) received a strongly traditional musi-
cal education with piano, harmony and counterpoint, (starting) from a 
very young age, later on he attended masterclasses with Pierre Boulez, 
Iannis Xenakis and Franco Donatoni and he studied musicology and 
philosophy. Still he is largely self-taught, and he believes that writing 
down the inner motion, music, can best be learnt from the practice, 
through writing, playing and sharing music with musicians. Schoeller 
went deeper into musical computer techniques at the Ircam (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/Musique) and did research into 
sound synthesis and the development of new instruments. Like Markeas, 
Hayrabedian sees his composition, Ardor, which has its world premiere 
today, as a ritual. Although Schoeller, being a composer, is intensely 
preoccupied with electronic elements, these techniques are not used in 
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Ardor. The instruments which are played by the singers contribute how-
ever to the, as Hayrabedian called it, affectionate discourse of resonances 
and mysterious colours.

Guy Reibel (1936), pupil of Olivier Messiaen, is one of the 
French pioneers in the field of electro-acoustic composition. Together 
with Pierre Schaeffer, he is the co-founder of the Groupe de Recherches 
Musicales (GRM), which researched the relation between sound and 
music, and where for instance Iannis Xenakis carried out his experi-
ments. Pierre Schaeffer coined the term musique concrète, in which natu-
ral sounds are electronically processed (in contrast to electronic music, in 
which the sound source is artifical).

Together with electronic music, vocal music constitutes a great 
part of Reibel’s oeuvre. His Calliphones is, like Schoeller’s Ardor, a pure-
ly acoustic piece. Reibel was inspired by the Calligrammes (1918) by 
Guillaume Apollinaire, a posthumously published collection of poems 
with so-called concrete poetry, in which the typography is illustrative for 
the contents of the text or it even attributes meaning to it. Twelve singers 
play with the words and timbres, pull apart the rhythm and the nuances 
of the text and thus create a world with a multitude of colourful sound 
objects. ‘You have to know how to use your voice, but above all you have 
to dare to use it,’ is the belief of the composer. ‘He who dares, embarks 
on an extraordinary voyage of discovery, far beyond anything you could 
ever imagine.’

Susanne Vermeulen (Translation: Kim Maes)
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GUY REIBEL CALLIPHONES 
uit / from : Guillaume Apollinaire — Calligrammes

1. Amants couchés ensemble
Amants couchés ensemble / Vous vous séparerez / Mes membres

Geliefden samen gelegen / U zal scheiden / Mijn ledematen
Lovers lying together / You will part / My limbs

2. Un cigare allumé qui fume
Un cigare allumé qui fume

Een aangestoken sigaar die rookt
A lighted sigar that smokes

3. Voici la maison — cet arbrisseau
Voici la maison où naissent les étoiles et les divinités.
Cet arbrisseau qui se prépare à fructifier te ressemble.

Ziehier het huis waar de sterren en de godheden geboren worden.
Deze struik die zich voorbereidt om vruchten te dragen lijkt op jou.

Here is the house where the stars and the deities are born.
This bush preparing to bear fruit resembles you.

4. Liens 
Cordes faites de cris

Sons de cloches à travers l’Europe 
Siècles pendus 

Rails qui ligotez les nations 
Nous ne sommes que deux ou trois hommes 
Libres de tout lien 
Donnons-nous la main 

Ropes made of cries

Bell tolling throughout Europe
Hanged ages

Rails connecting nations
We are but two or three men
Those free of any ties
Les us hold hands.

Koorden gemaakt van schreeuwen

Klokkengeluid doorheen Europa
Opgehangen eeuwen

Rails die naties vastbinden
Wij zijn slechts twee of drie mensen
Vrij van elke band
Geef ons de hand.
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Violente pluie qui peigne les fumées 
Cordes 

Cordes tissées 
Câbles sous-marins 
Tours de Babel changées en ponts 
bruggen
Araignées-Pontifes 
Tous les amoureux qu’un seul lien a liés 
D’autres liens plus ténus 
blancs rayons de lumière 
Cordes et Concorde 
J’écris seulement pour vous exalter 
Ö sens ô sens chéris 
Ennemis du souvenir 
Ennemis du désir 
Ennemis du regret 
Ennemis des larmes 
Ennemis de tout ce que j’aime encore 

Heavy rain which combs the smoke
Ropes

Woven ropes
Undersea cables
Towers of Babel turned into 
bridges
Spider-Pontiffs
All lovers who are bound by one single thing
Other, more subtle ties
white beams of light
Cords and concord
I write only to exalt thee
O senses, o dear senses
Enemies of memory
Enemies of desire
Enemies of regret
Enemies of tears
Enemies of all I yet hold dear

Hevige regen die de rook kamt
Koorden
Geweven koorden
Onderzeese kabels
Torens van Babel veranderd in bruggen
Spinnen-Opperherders
Alle verliefden die een enkele band ver-
bonden heeft

Andere, zwakkere verbanden
witte lichtstralen
Koorden en Eendracht
Ik schrijf enkel om u te verheerlijken
O zintuigen, o geliefde zintuigen
Vijanden van de herinnering
Vijanden van het verlangen
Vijanden van de spijt
Vijanden van tranen
Vijanden van alles wat ik nog liefheb
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PHILIPPE SCHOELLER  ARDOR 
tekst door / text by Frederika Amalia Finkelstein

Shine on! 
O, Shine on! 
Lead us to endure 
This white fire of Infinite speed 

Soldiers of lust 
Almost raised 
Almost burned 
Never to let fall 

I carry all the sights of Earth 
Unblinded 
Unfolded to shore 
Her arms, made of soft blades of Iron 

Alive in Ardor 
War at Front 
I watched the sea crawl into my ears 
How I always knew darkness 
How I always got on 
Mystery triumphs 
From dawn to night 
Ardor! 
Unleash all elements 
Ardor! 
Love resurrected 
Hatred, be drenched 
Hatred, be fought 
Deep in the trenches of our souls 
Reason! 

I’m on the edge of an overcome 

Tomorrow’s impossibleness 
Impossibleness! 
A word you secretly 
Reject 
We learn, we learn 
In the wake of a new land 

Blijf stralen! 
O, Blijf stralen! 
Toon ons hoe 
Dit oneindig snelle witte licht te ondergaan

Soldaten van lust 
Bijna verrezen 
Bijna verteerd 
Nooit te laten sneuvelen 

Ik draag alle aanblikken der Aarde
De ogen geopend
Opengevouwen naar de kust 
Haar armen, gemaakt van zachte stalen bladen 

Levend in Vurigheid
Oorlog aan het Front 
Ik zag de zee mijn oren inkruipen 
Hoe ik steeds de duisternis kende 
Hoe ik steeds vooruitkwam 
Mysterieuze triomfen
Van het ochtendgloren tot de nacht
Hartstocht! 
Ontketen alle elementen 
Hartstocht! 
De liefde verrezen 
Haat, wordt gedrenkt 
Haat, wordt bekampt 
Diep in de loopgraven van onze zielen 
Rede! 

Ik sta op de rand van een overwinning

De onmogelijkheid van morgen 
Onmogelijkheid! 
Een woord dat jij heimelijk 
Verwerpt
We leren, we leren 
In het spoor van een nieuw land 
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Sacred words to uncover the dead 
Whom we silently cherish 

Silence. This one and only sword 
I hit 
You hit 
We hit harder on outter life! 
Through forests! 
Feeling, feeling, feeling 
When the world goes to the end 
It will not be over 
For Nature revives 
Indefinitely 
As Zero holds the aphorism of Life 
Equation solved 

At birth. 

ALEXANDROS MARKEAS DIONYSOS, LE VIN, LE SANG 

1. Buvons
La terre les eaux va boivant De aarde gaat voort het water drinkend
l’arbre la boit par sa racine de boom drinkt het via zijn wortel
la mer salée boit le vent de zoute zee drinkt de wind
et le soleil boit la marine en de zon drinkt het zeezicht
le soleil est beu de la lune de zon wordt gedronken door de maan
tout boit soit en haut ou en bas alles drinkt of hoog of laag
suivant cette vieille reigle commune volgens deze oude gemeenschappelijke regel
Pourquoy donc ne boirons nous pas Waarom drinken wij dus niet

Buvons! buvons! chers amis  Laten we drinken (2x)! Lieve vrienden,
buvons laten we drinken
le temps qui fuit nous y convie de voortglijdende tijd nodigt ons ertoe uit
On ne boit pas toujours Men drinkt niet altijd
Quand on a passé Wanneer men er niet meer is
Dé-pê-chons Laten we ons haasten
raisonner les sots denken de zotten
Notre philosophie Onze filosofie
Que l’on peut être heureux Dat men gelukkig kan zijn
versez, versez schenk uit, schenk uit
tant qu’on vous dise assez tot men u zegt ‘genoeg’

Heilige woorden om de doden te onthullen 
Die we in stilte koesteren 

Stilte. Dit unieke zwaard 
Ik sla toe 
Jij slaat toe 
We slaan harder op het volslagen leven! Door 
wouden! 
Voelend, voelend, voelend
Dat wanneer de wereld op z’n einde loopt 
Het niet voorbij zal zijn 
Want de Natuur herleeft 
Oneindig
Daar Nul het aforisme van het Leven inhoudt 
Vergelijking opgelost 

Bij de geboorte. 
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The earth continues drinking the waters
the tree drinks it through its root
the briny sea drinks the wind
and the sun drinks the sea sight
the sun is drunk by the moon
All things drink, be it high or low
Following this common rule
Why then would we not drink too

Let us drink (2x)! Dear friends, let us drink
the passing time invites us to
One does not always drink
When one is no longer there
Let us hurry
the fools think
Our philosophy
That one can be happy
pour, pour
until one tells you ‘enough’

2. Bouteille jolie 
Qu’ils sont doux Wat zijn ze zacht
bouteille jolie mooie fles
Qu’ils sont doux Wat zijn ze zacht
vos petits glouglous uw kleine klokgeluidjes 
Mais mon sort ferait bien de jaloux Maar mijn lot zou menigeen jaloers maken
si vous étiez toujours remplie indien u altijd vol zou zijn
Ah! bouteille ma mie Ah! fles mijn vriendin
Pourquoi vous vuidiez-vous? Waarom word je leeg?

How gentle they are
beautiful bottle
How gentle they are
your small chimes
But my fate would make many a one jealous
should you be always full
Ah! bottle my lady friend
Why do you become empty?
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3. Après l’ivresse 
Gorgée après gorgée Slok na slok
je souris, je ris et je pleure, ik glimlach, ik lach, ik ween,
ivre je me promène dronken wandel ik rond
la lune dans l’eau, de maan in het water,
les oiseaux sont partis de vogels zijn vertrokken
les hommes sont partis de mensen zijn vertrokken
les rues sont vides de straten zijn leeg
je suis seul ik ben alleen
cette ivresse est un chant doux deze dronkenschap is een zoet gezang

Sip after sip
I smile, I laugh, I cry,
drunk I walk around
the moon in the water,
the birds have gone
the people have gone
the streets are empty
I am alone
this drunkenness is a sweet singing

4. Vie éternelle 
Vie éternelle le vin que nous buvons, Eeuwig leven de wijn die wij drinken
trésor de ta jeunesse schat van je jeugd
sois heureux cet instant,  wees gelukkig dit moment, 
cet instant c’est ta vie dit moment dat is je leven
Donne-moi du vin, rose comme tes joues… Geef me wijn, roos als je wangen…
Mes voeux de repentir Mijn wensen van spijt zijn 
sont aussi compliqués even ingewikkeld
que tes boucles als je krullen
Si l’amoureux et si l’ivrogne Indien de verliefde en de dronkaard 
sont voués à l’enfer voortbestemd zijn voor de hel
Personne alors, ne verra la face Zal dus niemand, het aangezicht van  
du ciel de hemel zien
Je bois du vin et on me dit: Ik drink wijn en men zegt me :

“N’en boit pas, le vin c’est “Drink er niet van, de wijn, dat is 
l’ennemi de Dieu” de vijand van God” 
Quand j’ai su que le vin était l’ennemi Zodra ik wist dat de wijn de vijand
de Dieu van God was
J’ai dit, Dieu!  heb ik gezegd, God!
laissez-moi boire votre sang, laat mij uw bloed drinken,
c’est un acte de piété het is een daad van barmhartigheid
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Eternal life the wine we drink
treasure of your youth
be happy this moment, this moment that is your life
Give me wine, pink as your cheeks…
My wishes of regret are as complicated
as your curls
Should the amorous and the drunk be predestined for hell
Will no-one therefore, see the sight of the heavens
I drink wine and they tell me :

“Do not drink it, for wine is the enemy of God” 
As soon as I knew that wine was the enemy of God
I said, God! let me drink thy blood, 
it is an act of piety

5. Dionysos arrive 
Le monde bascule, De wereld tuimelt,
Les renards courent De vossen lopen weg
hors de leurs terriers uit hun holen
même les renardes s’enfuient. zelfs de vossenwijfjes vluchten weg.
Dionysos arrive Dionysos komt toe
Aux bras si fins Met armen zo fijn
Que cherche-t-il Wat zoekt hij
au loin? in de verte?
Que cherche-t-il là- bas? Wat zoekt hij daar beneden?
Nous ne pourrions pas partir We zouden niet kunnen vertrekken
Quitter notre maison, trahir notre pays Ons huis achterlaten, ons land verraden
Nous sommes si bien, ici. We voelen ons zo goed, hier.

The world tumbles,
The foxes are running away
out of their holes
even the vixens are running away.
Dionysos arrives
With arms so delicate
What does he seek
in the distance
What does he seek down there?
We could not leave
Abandon our house, betray our land
We feel so happy, here.
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6. Le chant des menades
Allons, et formons ensemble Laten we gaan en samen
le chœur het koor vormen
Allons, nous voulons dire notre chant Laten we gaan, wij willen ons lied brengen
Notre chant d’horreur Ons lied van afschuw
nous voulons chanter ensemble wij willen samen zingen
comment notre troupe sait hoe onze troep
donner leur part bien réglée aux hommes zijn goed geregeld deel kan geven 
 aan de mensen
Ah! voici pour notre victime Ah! hier voor ons slachtoffer
Voici le chant de la folie Hier het lied van de zotheid
Vertige où la raison décline, Duizeling waarin de reden verzwakt,
Voici le chant des Errynnies, Hier het lied van de Erinyen,
Le chant qui seche de peur l’âme humaine! Het lied dat met angst de menselijke 
 ziel opdroogt!

Pourquoi ce chant Waarom dit lied
Pourquoi je ne peux pas cracher Waarom kan ik niet spuwen
comme sur un songe inexpliquable als op een onverklaarbare droom
Et pourtant au fond de moi-même En nochtans diep in mij
mon cœur chante le chant de deuil zingt mijn hart het lied van rouw
mon cœur qui ne l’a jamais appris mijn hart dat het nooit geleerd heeft
chante le chant de l’Erynnie zingt het lied van de Erinyen
le chant sans lyre il ne sent plus het lied zonder lier het voelt niet langer
la tranquille et pleine espérance de rustige en volle hoop

Let us go and together
form the choir
Let us go, we want to bring our song
Our song of horror
together we want to sing 
how our band
can give its well-arranged part to the people
Ah! here before us the victim
Here the song of lunacy
Dizziness in which reason weakens,
Here the song of the Erinyes,
The song that dries the human soul with fear

Why this song
Why can I not spew
as on an inexplicable dream
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And yet deep inside of me
my heart sings the song of mourning
my heart which has never learnt it
sings the song of the Erinyes
the song with no lyre it no longer feels
the quiet and complete hope

7. Diasparagmo’s 
Frappez le sol, levez-vous Klop op de grond, sta op
femmes, sortez! Sortez de vous-mêmes!  vrouwen, kom buiten! Kom uit uzelf!
Paradez! Paradeer!
Frappez vos tambours,  Klop op uw trommels, 
dansez jusqu’à la folie! dans tot de zotheid!
Fuyez-moi, fuyez mon dard! Vlucht van mij, vlucht van mijn dolk!
Frappez le sol, levez-vous Klop op de grond, sta op
Chantez la gloire de Bacchus, Zing de roem van Bacchus,
Thèbes, ville blessée, brûlée, sanglante, Thebe, gewonde stad, verbrande 
 en bloedende stad,
Chante ma gloire, la volonté de Dieu. Zing mijn roem, de wil van God.

Strike the ground, stand up
women, come outside! Become beside yourselves! Prance!
Bang your drums, dance until lunacy!
Flee from me!
Strike the ground, stand up
Sing the praises of Bacchus,
Thebe, wounded city, burned and bleeding city,
Sing my praises, the will of God.

Vertalingen: Kim Maes en An Smets
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w e r e l d c r e a t i e  v a n / w o r l d  c r e a t i o n  o f 

W I M  H EN D ER I C K X 
a l g e m e n e  l e i d i n g / g e n e r a l  c o n d u c t o r

JA M E S  W O O D 
C A P P E L L A  A M S T E R D A M

v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y  D A N I E L  R E U S S
H E L S I N K I  C H A M B E R  C H O I R

v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y  
N I L S  S C H W E C K E N D I E K

M U S I C AT R E I Z E 
v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y  

R O L A N D  H AY R A B E D I A N
L A R G E  C H O I R  o n d e r  l e i d i n g  v a n / c o n d u c t e d  b y 

D I ED ER I K  G L O R I E U X
CA N T U S  A M I C I  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y 

U R BA I N  VA N  A S C H
CA P P ELL A  A M S T ER DA M  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y 

DA N I EL  R E U S S
KO R A A L  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y  S I EN  D E  S M E T

J O N G ER EN KO O R  C O N S ERVAT O R I U M  M E C H ELEN 
v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y  K R I S T EL  V ER P O T EN

LE S  A M I S  D E  P.  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y 
BA R T  CA LLEBA U T

S A LVO CA LEE  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y  W I M  S A LVO
V I ER M A LI K S  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y 

H A N S  S C H O LLI ER S
VO K A LI S  v o o r b e r e i d  d o o r / p r e p a r e d  b y 

K R I S T EL  V ER P O T EN
W I M  H EN D ER I C K X  &  J O R R I T  TA M M I N G A 

e l e k t r o n i c a / e l e c t r o n i c s

Z O! S U  1 7  M E I !M A Y  2 0 1 5  1 6 : 1 5 !4 . 1 5 P M
S I N T " R O M B O U T S K A T H E D R A A L

S A I N T  R U M B O L D ’ S  C A T H E D R A L



WIM HENDERICKX………Visioni ed Estasi 

PROLOGUE: Sacred Time
VISION I: Suffering

ECSTASY 1: Darkness

SONG OF MEMORIES (Interlude 1)

VISION II: Void
ECSTASY 2: Fire (Passion)

VISIONE III: Love ( Joy)
ECSTASY 3: Light (Goodness)

SONG OF COMPASSION (Interlude 2)

VISION IV: Hope

EPILOGUE: Sacred Space

This composition is dedicated to Frank Nobels. 
He was chairman of the ‘Festival van Vlaanderen-Mechelen’ 

for 20 years.
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VAN LIJDEN TOT HO OP
WIM HENDERICKX
 OVER VISIONI
 ED ESTASI

Om steeds op het scherp van de snee te werken, stel-
len Tenso en Festival van Vlaanderen-Mechelen zich tot 
doel om ieder jaar een creatie te brengen van een heden-
daagse Belgische componist. Wim Henderickx (1962) is al 
lang geen onbekende meer en verdiende zijn sporen op de 
meest gerenommeerde podia, maar de koormuziek ziet hij 
toch als een uitdaging apart.

Wim Henderickx, je bent te gast op TENSO Days, een festival 
voor hedendaagse koormuziek. Heb je een speciale band met (heden-
daagse) koormuziek of kom je hier meer als noviet?

Tot voor kort was de koorwereld een beetje vreemd terrein 
voor mij, omdat ik uit de orkestwereld kom en dus vanuit het instru-
mentale denken. Na een tijdje heb ik zelf de stap gezet naar opera 
en muziektheater en verzeilde ik uiteindelijk ook in de koorwereld. 
Natuurlijk kende ik wel de koormuziek van componisten als Ligeti en 
Xenakis, maar niet zoals ik het orkestrepertoire ken. Eigenlijk zag ik 
dat gebrek aan ervaring meer als een luxe: ik ben volledig vrij omdat 
de traditie me nergens toe verplicht. 

Voor VISIONI ed ESTASI werk je met een reuzenkoor dat be-
staat uit drie professionele koren en zeven amateurkoren. Gaat het hier 
om de kracht van het aantal of werk je de koren ook elk afzonderlijk uit?

De laatste jaren maak ik graag de overbrugging tussen pro-
fessionele muzikanten en amateurmuzikanten. Deze opdracht voor 
Tenso geeft me als componist enerzijds de kans om muzikaal te doen 



7 6 V I S I O N I  E D  E S T A S I

wat ik wil, omdat ik kan werken met koren van een professioneel niveau. 
Anderzijds moet je de amateurkoren op een andere manier benaderen 
en dat geeft een interessante spanning. Wat die dialectiek betreft, heb ik 
me laten inspireren door de zestiende-eeuwse Venetiaanse koormuziek, 
meer bepaald door de zogenaamde dubbelkorigheid van componisten 
als Gabrieli en Willaert, waarbij koren op verschillende plaatsen in de 
kerk opgesteld staan en zowel dialogeren als contrasteren. Bij VISIONI 
ed ESTASI staan de koren rondom het publiek. Het wonderbaarlijke bij 
zo’n spatialisatie is dat je als toeschouwer echt in de klank zit. Ik ben blij 
dat het werk in een sacrale ruimte wordt uitgevoerd, omdat die onder 
meer door de resonantie een grote meerwaarde geeft aan de muziek.

Wat betekent de titel van het werk en in welke mate sluit die aan 
bij de muziek?

Ook de titel heeft te maken met die dubbelkorigheid: VISIONI 
ed ESTASI beschouw ik als twee tegenpolen die in spanning staan. Je 
hebt enerzijds de visioenen die zacht en introspectief zijn, en anderzijds 
de uitbundige en extraverte extases. In totaal bestaat het werk uit elf 
delen: telkens een duo van een visioen en een extase met een bepaalde 
thematiek, afgewisseld met sololiederen die ik interludes heb genoemd. 
De muziek volgt ook het contrast tussen een visioen en een extase: in 
de extases klinken spreekkoren, heel ritmische passages, en alternatieve 
vocale technieken als scanderen en fluisteren. De visioenen bevatten de 
meer lyrische en gezongen passages. Zo legt het werk in vier grote blok-
ken een soort traject af van lijden tot hoop, van donker naar licht.

Welke rol speelt de elektronica in het stuk? 
Het gebruik van nieuwe media zoals de elektronica kan vaak iets 

heel specifieks toevoegen. Hier heeft de elektronica een dubbele functie. 
Louter praktisch kunnen de zangers hun toon halen uit de ondersteu-
nende elektronica. Maar de elektronica kan zelf ook een eigen atmosfeer 
creëren en maakt een soort canvas waarbinnen de koren hun verhaal 
vertellen. Opnieuw zal de concrete invulling sterk afwisselen tussen meer 
tonig materiaal in de visioenen, en ruis en pulsaties in de extases. 
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De tekst van het werk bestaat louter uit losse betekenisloze letter-
grepen. Zijn die volledig willekeurig?

Ik hou niet altijd van tekst in composities, omdat die vaak een 
soort dwingende richting geeft aan de muziek. De tekst die ik gebruik 
heeft in eerste instantie geen betekenis maar is wel drager van een ander 
soort inhoud. De klinkers en medeklinkers plukte ik uit het Lux Aeterna 
van de dodenmis. De boodschap van dat Lux Aeterna is eigenlijk de es-
sentie van het hele stuk, omdat het vooral gaat over de kracht van het 
licht, een universele thematiek in alle culturen en religies. Ik maak hier 
dus abstractie van de tekst, om ze daarna terug te integreren op een mu-
zikale en dus meer contextloze manier. Het verhaal is zuiver muzikaal 
maar draagt zo toch een soort van inhoud.

In welke richting zie je de klassieke muziek evolueren? 
Ik voel dat we terugkeren naar een begrijpelijke muzikale taal. 

Dat hoeft niet per se tonaal te zijn, maar consonantie lijkt wel opnieuw 
een bepalende factor te zijn. Anderzijds blijven enkele moderne vernieu-
wingen zoals minimalisme en elektronica zeker een rol spelen. Ik zie 
tegenwoordig vooral een erg eclectische tendens, en VISIONI ed ESTASI 
is ook zo opgevat. We zitten al vijftien jaar in de eenentwintigste eeuw en 
we moeten afstand nemen van de twintigste. Als componist krijg je nu 
veel meer vrijheid dan pakweg vijftig jaar geleden. Toen leken bepaalde 
richtingen zich echt op te dringen: als je die niet volgde, was je bij wijze 
van spreken niet meer mee. Dat lijkt voorbij te zijn; je hebt vandaag zo-
wel een Brian Ferneyhough als een Arvo Pärt. De componist heeft nu 
de mogelijkheid om zijn creativiteit alle richtingen uit te sturen en zich 
open te stellen voor alle impulsen die op hem af komen. Gelukkig maar!

 Interview opgetekend door Arne Herman
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FROM SUFFERING
TO HOP E
 WIM HENDERICKX
 ON VISIONI ED ESTASI

In order to remain cutting-edge, Tenso and the Festival 
van Vlaanderen-Mechelen make it their aim to each year 
bring a creation by a Belgian contemporary composer. Wim 
Henderickx (1962) is anything but a stranger and has made a 
name for himself on the most renowned podia, but he consid-
ers choral music as a challenge of another order nonetheless.

Wim Henderickx, you are a guest at TENSO Days, a festival for 
contemporary choral music. Do you have a special connection to (contem-
porary) choral music or do you consider yourself more of a freshman here?

Until recently, the choral scene was sort of uncharted territory to 
me, because I have an orchestral background and therefore an instru-
mental mode of thinking. After a while, I took a deliberate step towards 
opera and musical theatre and I eventually also ended up in the choral 
world. Obviously I knew the choral music of composers like Ligeti and 
Xenakis, but not in the same way I know the orchestral repertoire. In fact, 
I saw that lack of experience as more of a luxury: I am completely free 
because tradition doesn’t force me one way or another.

For VISIONI ed ESTASI, you are working with a huge choir that 
consists of three professional choirs and seven amateur choirs. Is it a matter 
of amount or are you working out the scores for each group separately?

These last couple of years, I like to build a bridge between profes-
sional musicians and amateur musicians. This assignment for Tenso on 
one hand gives me a chance as a composer to do musically what I want 
to do, because I can work with choirs of a professional level. On the 
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other hand you have to approach the amateur choirs in a different way 
and that provides an interesting tension. As far as to the dialectics, I was 
inspired by the sixteenth-century Venetian choral music, specifically by 
the use of so-called double choirs by composers such as Gabrieli and 
Willaert, in which choirs are arranged on different locations through-
out the church and dialogue as well as contrast with one another. With 
VISIONI ed ESTASI, the choirs surround the audience. The marvellous 
thing about such a spatialisation is that you actually find yourself within 
the sound as an listener. I am glad that the work is performed in a sacred 
space, since it gives an added value to the music because of the resonance 
among other things.

What is the meaning of the work’s title and to what extent does it 
fit the music?

The title also has to do with the double choir: I consider VISIONI 
ed ESTASI as two opposites that have a tension between them. On one 
hand you have the visions which are gentle and introspective, and on the 
other hand there’s the elated and extraverted ecstasy. The work consists 
of eleven parts in total: each time a pair of a vision and an ecstasy with a 
certain theme, alternating with solo songs which I’ve named interludes. 
The music also follows the contrast between a vision and an ecstasy: cho-
ruses can be heard in the ecstasies, very rhythmic passages, and alternative 
vocal techniques such as chanting and whistling. The visions contain the 
more lyrical and sung passages. This way the work travels a sort of trajec-
tory in four large blocks, from suffering to hope, from darkness to light.

What’s the role of electronics in the piece?
The use of new media such as electronics can often add some-

thing very specific. Here the electronics have a double function. In a 
purely practical manner, the singers can obtain their tone from the sup-
porting electronics. But the electronics themselves can also create an 
own atmosphere and makes a sort of canvas within which the choirs can 
tell their stories. Again the concrete implementation will strongly vary 
between more tonal material in the visions, and noise and pulsations in 
the ecstasies.
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The work’s text consists purely of individual meaningless syl-
lables. Are they completely random?

I’m not always keen on lyrics in compositions, because they often 
sort of coercively push you one direction or another. The lyrics I am us-
ing are meaningless initially, but it is a carrier for another kind of content. 
I picked the vowels and consonants from the Lux Aeterna of the requiem. 
The message of this Lux Aeterna is in fact the essence of the entire piece, 
because it mainly deals with the force of the light, a universal theme in 
all cultures and religions. In such a manner, I completely disregard the 
text here, in order to subsequently reintegrate it in a musical and there-
fore less of a contextual way. The story is purely musical but in that way 
carries some sort of content.

In what direction do you see classical music evolving?
I feel we are returning to an understandable musical language. It 

doesn’t necessarily have to be tonal, but consonance seems to be a de-
cisive factor once again. On the other hand some modern innovations 
such as minimalism and electronics certainly maintain a key role. These 
days particularly see a very eclectic tendency, and VISIONI ed ESTASI 
is conceived in that way as well. We have been living in the twenty-first 
century for fifteen years now and we need to distance ourselves from 
the twentieth. As a composer you have much more freedom nowadays 
than say fifty years ago. At that time, certain trends really seemed to 
impose themselves: if you didn’t follow them, you were no longer fash-
ionable so to speak. That seems to have passed; today you have a Brain 
Ferneyhough as well as an Arvo Pärt. The composer now has the pos-
sibility to direct his creativity every which way and to be susceptible to 
all impulses that come towards him. And happily at that!

Interview recorded by Arne Herman
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T E N S O  Y O U N G 
C O M P O S E R S  W O R K S H O P

m e t / w i t h 

M U S I CAT R EI Z E ,  JA M E S  W O O D , 
LE O  S A M A M A  &  M A R C O  S T R O P PA

g e s e l e c t e e r d e  c o m p o n i s t e n / s e l e c t e d  c o m p o s e r s

S EBA S T I A N  A N D R O N E  ( R O ) ,  
S O F I A  B O R G E S  ( P T ) ,  S H I UA N  C H A N G  ( T W ) , 

L É O  C O LLI N  ( F R ) ,  S É A N  Ó  D Á L A I G H  ( I E )
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N Tenso selecteerde in het voorjaar van 2015 een zes-
tal jonge componisten die gedurende twee sessies intensief mo-
gen samenwerken met de professionele zangers van het Franse 
Musicatreize. Onder begeleiding van de Britse componist-dirigent 
James Wood, de Nederlandse componist-musicoloog Leo Samama 
en de Italiaanse componist Marco Stroppa maken ze kennis met 
verschillende dramatische effecten en klankkleuren die eigen zijn 
aan het kamerkoor.

 Deze workshops zijn vrij toegankelijk voor het publiek: een 
zitje reserveren hoeft niet en u kan weer vertrekken wanneer u dat 
wenst. Drie componisten zullen worden uitgenodigd voor de vol-
gende ronde van Tenso Young Composers Workshop, in het najaar 
van 2015. Een korte biografie van de deelnemers vindt u op www.tens-
onetwork.eu

E In the spring of 2015 Tenso selected about six young com-
posers who will get the chance to work closely with the profes-
sional singers of the French ensemble Musicatreize for two ses-
sions. Under supervision of British composer-conductor James 
Wood, Dutch composer-musicologist Leo Samama and Italian 
composer Marco Stroppa, they are acquainted with the differ-
ent dramatic effects and timbres which are characteristic of the 
chamber choir.

 These workshops are open to the public: there’s no need 
to reserve a seat and you can leave whenever you please. Three 
composers will be invited for the next round of Tenso Young 
Composers Workshop, which will take place in the autumn of 2015. 
Biographies on www.tensonetwork.eu

Z O!S U  1 7  M E I!M AY  2 0 1 5  1 0 A M " 1 P M
C U LT U U R C E N T R U M  M E C H E L E N
C U LT U R A L  C E N T R E  M E C H E L E N

L E Z I N G E N  &  W O R K S H O P S
L E C T U R E S  &  W O R K S H O P S
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C U L T U U R C E N T R U M  M E C H E L E N
C U L T U R A L  C E N T R E  M E C H E L E N

L E Z I N G :
K O ( O ) R T S L U I T I N G 

V O C A L E  M U Z I E K  &
E L E K T R O N I C A

L E C T U R E :
C L O S E  H A R M O N Y  C I R C U I T S 

V O C A L  M U S I C  & 
E L E C T R O N I C S

m e t / w i t h

A LE XA N D R O S  M A R K E A S
N De Frans-Griekse componist Alexandros Markeas verhaalt 
hoe hij elektronica een plaats gaf in zijn recente werk Dionysos, le 
vin, le sang. Hij neemt u mee achter de schermen tijdens een open 
repetitie van Musicatreize, het Franse koor dat die avond de uit-
voering van dit werk zal verzorgen. Beoordeel zelf of mens en 
machine harmonieus kunnen samenleven. Voertaal: Engels

E The French-Greek composer Alexandros Markeas re-
counts how he gave prominence to electronics in his recent 
work. He takes you behind the scenes during an open rehears-
al of Musicatreize, the French choir which will perform his 
piece Dionysos, le vin, le sang on Saturday evening. You be the 
judge of whether man and machine can live together in harmony.
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C U L T U U R C E N T R U M  M E C H E L E N
C U L T U R A L  C E N T R E  M E C H E L E N

L E Z I N G E N  &  W O R K S H O P S
L E C T U R E S  &  W O R K S H O P S

T E N S O  M A S T E R C L A S S  
F O R  C O N D U C T O R S

m e t / w i t h 

CA P P ELL A  A M S T ER DA M ,  
H EL S I N K I  C H A M B ER  C H O I R ,  DA N I EL  R E U S S 

&  F R ED R I K  M A L M B ER G
g e s e l e c t e e r d e  d i r i g e n t e n / s e l e c t e d  c o n d u c t o r s

BENJAMIN HARTMANN (DE), TAUM KARNI (IL), 
A N G ELI K I  P L O K A  ( G R ) , 

TOBIAS WALENCIAK (DE) , VISA YRJÖLÄ (FI )

N Dirigenten Daniel Reuss (Cappella Amsterdam) en 
Fredrik Malmberg (Eric Ericsons Kammarkör) nemen hun di-
rigeerstokje op voor de eerste editie van de Tenso Masterclass 
for Conductors. Vijf jonge, veelbelovende dirigenten krijgen de 
kans om samen te werken met de beste kamerkoren uit Europa, 
onder toeziend oog van de twee gerenommeerde dirigenten. Wees 
getuige van dit fascinerende proces. Een korte biografie van de deel-
nemers vindt u op www.tensonetwork.eu

E Conductors Daniel Reuss (Cappella Amsterdam) and 
Fredrik Malmberg (Eric Ericsons Kammarkör) will pick up the 
baton for the first Tenso Masterclass for Conductors. Five young 
promising conductors will be offered the opportunity to work 
with some of the best chamber choirs, under supervision of two 
renowned choral conductors. Everybody is welcome to witness 
this fascinating process. Biographies on www.tensonetwork.eu
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T E N S O  A C T I E F : 
W O R D  ( E V E N )  

P R O F E S S I O N E E L  Z A N G E R

A C T I V E  T E N S O : 
B E C O M E  A  ( S H O R T- L I V E D ) 

P R O F E S S I O N A L  S I N G E R
m e t / w i t h 

M U S I CAT R EI Z E  &  R O L A N D  H AY R A B ED I A N

N Musicatreize zoekt enthousiaste zangers (m/v), geen erva-
ring vereist! Wie noten kan lezen en nieuwsgierig is naar heden-
daagse muziek krijgt een warme welkom en een verse partituur van 
dirigent Roland Hayrabedian. Grijp uw kans om uw stem te laten 
versmelten met die van een professioneel ensemble!

E Musicatreize is looking for enthusiastic singers (both male 
and female), no experience required! Whoever can read notes and 
is curious about contemporary music gets a warm welcome and a 
fresh score from conductor Roland Hayrabedian. Seize the oppor-
tunity to let your voice blend with those of a professional ensemble!
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L E Z I N G :
D E  V I S I O E N E N  VA N
W I M  H E N D E R I C K X

L E C T U R E :
T H E  V I S I O N S  O F 

W I M  H E N D E R I C K X
N Klinken professionele stemmen anders dan amateurkoren? 
En hoe breng je die twee samen in één werk? Wim Henderickx 
zocht het voor u uit in Visioni ed Estasi, een ambitieus project 
dat het licht ziet tijdens de TENSO Days. Maar eerst geeft de 
gevierde componist een woordje uitleg over het ontstaansproces.

E Do professional voices sound different from the ones of 
an amateur choir? And how do you combine the two in one work? 
Wim Henderickx sorted it out for you in Visioni ed Estasi, an 
ambitious project that will be premiered during the TENSO Days. 
But first the celebrated composer sheds some light on how the 
work came into being. Lecture in Dutch.

L E Z I N G E N  &  W O R K S H O P S
L E C T U R E S  &  W O R K S H O P S
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D A N I E L  R E U S S

N Daniel Reuss (1961) studeerde bij Barend Schuurman aan het 
Conservatorium van Rotterdam. In 1990 werd hij directeur van Cappella 
Amsterdam, waar hij een fulltime professioneel ensemble van maakte, nu een 
van de meest gevraagde van Nederland. Van 2008 tot 2013 was hij tevens ar-
tistiek directeur/chef-dirigent van het Estonian Philharmonic Chamber Choir. 
Van 2003 tot 2006 was Reuss chef-dirigent van het RIAS Kammerchor in 
Berlijn, waarmee hij een aantal cd’s opnam, welke met de “Diapason d’or de 
l’année 2004” en de “Preis der Deutschen Schallplattenkritik” bekroond wer-
den. Daniel Reuss werd reeds uitgenodigd kamerensembles en orkesten over 
heel Europa te dirigeren. In februari 2007 maakte Reuss zijn debuut in de 
English National Opera, met Händels Agrippina. In 2008 dirigeerde hij in De 
Munt in Brussel de Dido & Aeneas-productie van regisseur Sasha Waltz. 

E Daniel Reuss (1961) studied with Barend Schuurman at the Rotterdam 
Conservatory. In 1990, he became director of Cappella Amsterdam, which 
he turned into a full-time professional ensemble that is now one of the most 
sought after in the Netherlands. From 2008 till 2013 he was also the artistic 
director/chief conductor of the Estonian Philharmonic Chamber Choir. From 
2003 until 2006 Reuss was chief conductor of the RIAS Kammerchor in 
Berlin, with whom he recorded a number of CDs, which were rewarded 
with the “Diapason d’or de l’année 2004” and the “Preis der Deutschen 
Schallplattenkritik”. Daniel Reuss has been invited to conduct chamber en-
sembles and orchestras throughout Europe. In February 2007, Reuss made 
his debut at the English National Opera, with Händel’s Agrippina. In 2008 
he directed at De Munt/La Monnaie in Bruxelles, with the Dido & Aeneas-
production of stage director Sasha Waltz.

C A P P E L L A  A M S T E R D A M

N Cappella Amsterdam werd opgericht in 1970 door Jan Boeke en staat 
sinds 1990 onder leiding van Daniel Reuss. Om elke compositie te laten spre-
ken, heeft het koor zich zowel op moderne als op oude, authentieke zangtech-
nieken toegelegd. De nadruk in het repertoire ligt op die twee uitersten: oude 
meesters en moderne muziek. Speciale aandacht schenkt het koor aan werken 
van Nederlandse componisten, variërend van Sweelinck tot Andriessen en Ton 
de Leeuw. Cappella Amsterdam werkt geregeld samen met uiteenlopende ge-
zelschappen, ook uit andere disciplines. Zo levert het koor geregeld bijdra-
gen aan operaproducties, zoals in 2011 met Karlheinz Stockhausens Sonntag 
aus Licht met de Opera van Keulen, en Dionysos van Wolfgang Rihm tijdens 

B I O G R A F I E E N ! B I O G R A P H I E S
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het Holland Festival (2010). Om kennis, repertoire en ervaring te delen, is 
Cappella Amsterdam mede-initiatiefnemer van Tenso, het Europees netwerk 
van professionele kamerkoren. Bij Harmonia Mundi verschijnen jaarlijks cd’s 
van het kamerkoor. In 2010 verscheen een opname van Golgotha van Frank 
Martin, in datzelfde jaar genomineerd voor een Grammy. In 2012 verscheen 
een cd met koorwerken van Janá#ek, die bekroond werd met de Edison 
Klassiek 2013. Ook hun recentste cd’s met muziek van Brahms en Poulenc 
worden internationaal zeer goed ontvangen. 

E Cappella Amsterdam was established by Jan Boeke in 1970 and has, since 
1990, been under the artistic leadership of Daniel Reuss. In recent years the 
choir has occupied a prominent position in the field of Dutch music and has 
also enjoyed great success in Europe and beyond. Cappella Amsterdam has 
thus played a vital role in the European Tenso Network of choirs. Cappella 
Amsterdam is renowned for its homogenous, refined consonance and its ex-
traordinary versatility. The choir excels in both modern repertoires as well as 
in music by the old masters and especially embraces the works of Dutch com-
posers. Not only does Cappella show success with its own productions but also 
through collaborations with other renowned choirs, ensembles and orchestras. 
Harmonia Mundi has released several CDs by Cappella Amsterdam, which 
have all been received with praise. Lux Aeterna, for instance, which included 
works by György Ligeti and Robert Heppener, was awarded the “Diapason 
d’Or de l’année 2009”. The productions of Sweelinck and Frank Martin’s 
Golgotha (released by the same label in 2010) also received rave reviews. This 
recording of Martin’s Golgotha, conducted by Daniel Reuss, went on to be 
nominated together with the Estonian Philharmonic Orchestra for a Grammy 
for best choral performance. In 2012, a CD with choral works of Janá#ek was 
awarded with the Edison Klassiek 2013. Their most recent CDs with music of 
Brahms and Poulenc, were critically acclaimed worldwide. 

N I L S  S C H W E C K E N D I E K

N Nils Schweckendiek (1978), geboren in Duitsland, groeide op in 
Engeland en studeerde muziek als ’Foundation Scholar’ aan Clare College, 
Cambridge. Daarna studeerde hij koordirectie bij Peter Gülke en Hans-
Michael Beuerle aan de Hochschule für Musik in Freiburg, Duitsland en aan 
de Sibelius Academy in Helsinki. Hij nam deel aan masterclasses van Pierre 
Boulez, Neeme Järvi, Jukka-Pekka Saraste, Sir Charles Mackerras, George 
Hurst, Colin Metters en Diego Masson. Nils Schweckendiek voelt zich even 
goed thuis in de orkestbak als op het concertpodium. Hij wijdt zich aan pre-
mières van complexe nieuwe partituren met hetzelfde enthousiasme dat hij 
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aan de dag legt bij opera of bij de historische uitvoeringspraktijk van barokke 
en klassieke werken. Als artistiek directeur van het Helsinki Chamber Choir 
sinds 2007 en dirigent aan de Ulm Opera van 2009-2013, geniet hij van mu-
siceren in de meest uiteenlopende genres. Op het concertpodium heeft Nils 
reeds samengewerkt met orkesten in Finland, Duitsland, Zwitserland, Spanje, 
Engeland, China en Estland. 

E Born in Germany, Nils Schweckendiek (1978) grew up in England and 
read Music as a Foundation Scholar at Clare College, Cambridge. He then 
studied conducting with Peter Gülke and Hans-Michael Beuerle at the 
Hochschule für Musik in Freiburg, Germany and at the Sibelius Academy 
in Helsinki. He attended masterclasses with Pierre Boulez, Neeme Järvi, 
Jukka-Pekka Saraste, Sir Charles Mackerras, George Hurst, Colin Metters 
and Diego Masson. Equally at home in the orchestra pit and on the concert 
platform, Nils Schweckendiek devotes himself to premiering complex new 
scores with the same enthusiasm that he brings to opera or the historically 
informed performance of Baroque and Classical works. Artistic Director of 
the Helsinki Chamber Choir since 2007 and conductor at the Ulm Opera 
from 2009-2013, he enjoys music-making across a wide range of genres.On 
the concert platform, Nils has worked with orchestras in Finland, Germany, 
Switzerland, Spain, England, China and Estonia. 

H E L S I N K I  C H A M B E R  C H O I R

N Het Helsinki Chamber Choir werd opgericht in 1962 als het Finnish 
Radio Chamber Choir.  Het ging onder zijn huidige naam verder in mei 
2005, wanneer de Finnish Broadcasting Company haar fondsgelden introk. 
Sindsdien heeft het koor een onafhankelijke positie gehandhaafd als het enige 
professionele kamerkoor van Finland. Dirigent Nils Schweckendieck is sinds 
juni 2007 artistiek adviseur van het koor en sinds 2011 artistiek directeur. Het 
omvangrijke repertoire van het Helsinki Chamber Choir omvat zowel middel-
eeuwse gezangen als muziek van de renaissance en de barok tot hedendaagse 
muziek. Het koor geeft regelmatig opdracht voor nieuwe werken, hoofdzake-
lijk aan Finse componisten, en heeft zowat veertig wereldpremières gegeven 
sinds seizoen 2005. Naast haar eigen concertreeksen in Helsinki, verschijnt 
het koor regelmatig op Finse muziekfestivals en werkt het geregeld samen met 
Finse symfonische orkesten.

E The Helsinki Chamber Choir was founded in 1962 as the Finnish Radio 
Chamber Choir.  It assumed its current name in May 2005, when the Finnish 
Broadcasting Company withdrew its funding. Since then, the choir has 
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maintained an independent presence as Finland’s only professional chamber 
choir.  Since June 2007 the choir’s Artistic Advisor has been conductor Nils 
Schweckendiek, who continued as Artistic Director from June 2011. The 
Helsinki Chamber Choir’s wide-ranging repertoire includes medieval chant 
as well as music from the Renaissance and Baroque up to the present day. The 
choir regularly commissions new works, mostly from Finnish composers, and 
has given almost forty world premieres in the seasons since 2005.  Alongside 
its own concert series in Helsinki, the choir appears frequently at Finnish 
music festivals and collaborates regularly with Finnish symphony orchestras. 

R O L A N D  H AY R A B E D I A N

N Sinds hij in 1978 het Choeur Contemporain en in 1987 Musicatreize op-
richtte, is Roland Hayrabedian (1953) continu in aanraking geweest met mu-
ziekcreatie. Zijn concerten vermengen standaardrepertoire met talrijke 20ste-
eeuwse sleutelwerken en premières van hedendaagse werken. Naast optredens 
als gastdirigent op het Spoleto Festival in Italië werd hij ook uitgenodigd La 
Capella of Saint-Pétersbourg, het Radio-France Philharmonic Orchestra, 
de Loire en Lorraine Philharmonias, het Avignon Orchestra, het Ensemble 
Musica Viva of Moscow, … te dirigeren. Hij werd meermaals uitgenodigd het 
Nederlands Kamerkoor te dirigeren, en heeft samengewerkt met solisten als Jay 
Gottlieb, Marie-Josèphe Jude, Jean-Claude Pennetier, Alain Planès en Georges 
Pludermacher. Zijn interesse voor toneelmuziek, muziektheater en ballet leidde 
tot samenwerkingen met Ariel Garcia Valdès, Pierre Barrat, Eric Ruf en Angelin 
Preljocaj. Hij doceert koordirectie aan het Conservatorium in Marseille.

E Since forming the Choeur Contemporain in 1978 and Musicatreize in 
1987, Roland Hayrabedian (1953) has been in continuous contact with musical 
creation. His concerts blend standard repertoire with many key 20th century 
pieces and premieres of contemporary works. Guest conductor at the Spoleto 
Festival in Italy, he has also been invited to conduct La Capella of Saint-
Pétersbourg, the Radio-France Philharmonic Orchestra, the Loire and the 
Lorraine Philharmonias, the Avignon Orchestra, the Ensemble Musica Viva 
of Moscow, … He has been invited several times to conduct the Nederlands 
Kamerkoor, and worked with soloists like Jay Gottlieb, Marie-Josèphe Jude, 
Jean-Claude Pennetier, Alain Planès and Georges Pludermacher. His inter-
est in stage music, musical theatre and ballet led to collaborations with Ariel 
Garcia Valdès, Pierre Barrat, Eric Ruf and Angelin Preljocaj. He teaches cho-
ral conducting at the Conservatory in Marseille.
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M U S I C AT R E I Z E

N In 1987 creëerde Roland Hayrabedian Musicatreize in Marseille met 
het idee tegemoet te komen aan de meest diverse instrumentale en vocale 
noden. Sindsdien is dit bijzondere instrument in de Franse muziekscène aan 
het jongleren met esthetica en met tijdperken, tracht het verleden met heden 
te verbinden, en standaardrepertoire met gloednieuwe hedendaagse creaties. 
Musicatreize is een formatie die zich qua samenstelling aanpast aan de noden 
van een partituur. Hun repertoire gaat van solowerk tot werk voor het voltal-
lige koor. In staat enerzijds a capella of anderzijds met instrumentale begelei-
ding op te treden, werkt het ensemble zowel op het concertpodium als in het 
operagebouw, en zowel in kamermuziek als in muziektheater. Vandaag heeft 
Musicatreize meer dan driehonderd werken in première gebracht, waarvan 
sommigen episodes waren in themareeksen. Musicatreize doet nu uitgebreide 
tournees, en treedt op op topfestivals en prestigieuze concerthuizen in Zuid- 
en Noord-Europa, Azië, Afrika en Brazilië. In 2007 viel Musicatreize in de 
prijzen op de beroemde Franse uitreiking “Victoire de la musique classique” in 
de categorie “klassieke muziekgroep van het jaar”.

E In 1987, Roland Hayrabedian created Musicatreize in Marseille with a 
mind to meeting the most diverse instrumental and vocal needs. Since then, 
this singular instrument on the French musical scene has been juggling with 
aesthetics and centuries, linking the past to the present, intermingling stand-
ard repertoire with brand new contemporary creations. Musicatreize is a for-
mation that adapts in capacity to a score’s needs. Their repertoire ranges from 
the soloist to the full choir. Able to perform either a cappella or with instru-
mental accompaniment, the ensemble works as well on the concert stage as 
in the opera house, and as well in chamber music as in musical theatre. Today, 
Musicatreize has premiered more than three hundred works, some of which 
were episodes in thematic cycles. Musicatreize now tours extensively, perform-
ing at top festivals and prestigious concert halls in Southern and Northern 
Europe, Asia, Africa and Brazil. In 2007, Musicatreize was rewarded at French 
famous award “Victoire de la musique classique” in the category “group of 
classical music of the year”.

U R B A I N  VA N  A S C H

N Urbain Van Asch (1939) studeerde aan het Lemmensinstituut (toen nog 
in Mechelen) en werd in 1958 organist aan de Sint-Katelijnekerk. Als koor-
dirigent richtte hij verschillende koren op die tot op heden actief zijn, zoals 
het Onze-Lieve-Vrouwkoor en Viermaliks, beide in Mechelen. Als koorcon-
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sulent werkt hij nauw samen met de internationale koorcultuur. Sinds 2013 
is Van Asch lid en adviseur van de Europese koorassociatie Europa Cantat. 
Daarnaast wordt hij regelmatig gevraagd als jurylid voor wedstrijden in bin-
nen- en buitenland.

E Urbain Van Asch (1939) studied at the Lemmens Institute (then still lo-
cated in Mechelen) and became organist of the Sint-Katelijnekerk in 1958. As 
a choral conductor he founded several choirs that are active to this day, such 
as the Onze-Lieve-Vrouwkoor and Viermaliks, both in Mechelen. As a cho-
ral consultant he has been closely collaborating with the international choral 
scene. As of 2013, Van Asch is member and advisor of the European Choral 
Association Europa Cantat. Regularly, Van Asch is being asked as a jury mem-
ber of national and international competitions.

C A N T U S  A M I C I

N Het vocaal ensemble CantusAmici legt zich toe op het vertolken van 
koormuziek uit alle periodes. Het koor werkt projectmatig en kan dus van 
samenstelling verschillen naargelang de uitgevoerde muziek. Die soepelheid 
zorgt voor een stevige motivatie voor elk project. Sinds zijn oprichting in 2008 
bracht het koor reeds enkele luisterrijke concerten in Mechelen en daarbuiten.

E The vocal ensemble CantusAmici concentrates on the interpretation of 
choral music from all eras. The choir works thematically and can therefore 
change its line-up according to the needs of the music to be performed. That 
flexibility provides a strong motivation for each project. Since its foundation in 
2008, the choir has brought a number of magnificent concerts in and outside 
Mechelen.

S I E N  D E  S M E T

N Sien De Smet (1990) studeerde in 2012 af als master in de muziek, optie 
muziekpedagogie aan het Lemmensinstituut in Leuven. In juni 2014 behaalde 
ze haar bachelordiploma koordirectie bij Kurt Bikkembergs en het diploma 
Specifieke Lerarenopleiding aan dezelfde campus. Sien is verbonden als leer-
kracht AMV, samenzang en muziekinitiatie aan de academies van Lier en 
Berchem en dirigente van jeugdkoor Koraal in Mechelen. 

E Sien De Smet (1990) obtained her master’s degree in music, music educa-
tion option at the Lemmensinstituut in Leuven. In June 2014 she obtained 
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her bachelor’s degree in choral direction with Kurt Bikkembergs and a degree 
in Specific Teacher Training at that same campus. Sien is connected to the 
academies of Lier and Berchem as music, vocal ensemble and music initiation 
teacher and she conducts the youth choir Koraal in Mechelen. 

K O R A A L

N Koraal is het jongerenkoor van het Onze-Lieve-Vrouwkoor van Mechelen. 
Met een heel gevarieerd programma, van klassiek over kleinkunst tot eigentijdse 
liederen, verkennen zij het koorrepertoire. Naast enkele eigen jaarlijkse con-
certen zingt Koraal vaak mee met het Vokalis, het volwassenenkoor. Daarnaast 
wordt Koraal regelmatig gevraagd als jongerenkoor bij grotere producties.

E Koraal is the youth choir of the Onze-Lieve-Vrouwkoor of Mechelen. 
They explore the choral repertoire with a very varied program, ranging from 
classical over cabaret to contemporary songs. In addition to own annual con-
certs, Koraal often joins Vokalis, the adult choir. Furthermore, Koraal is in 
high demand as youth choir for larger productions.

B A R T  C A L L E B A U T

N Bart Callebaut (1963) is koordirigent bij het Mechelse koor Les Amis de 
P. Daarnaast is hij stafmedewerker muziek bij de kunstenacademie WiSPER 
in Leuven. Hij begeleidde tal van a-capellastages in binnen- en buitenland.

E Bart Callebaut (1963) is choral conductor with the Mechelen-based choir 
Les Amis de P. In addition, he is musical staff member at the arts academy 
WiSPER in Leuven. He has supervised a number of a-capella courses in 
Belgium as well as abroad.

L E S  A M I S  D E  P.

N Les Amis de P. is een koor met een knipoog. Met een twintigtal leden zingt 
het koor lichte muziek en wereldmuziek, met als doel in vriendenverband samen 
te zingen. Plezier hebben in het zingen staat dan ook volledig centraal. 

E Les Amis de P. is a quirky sort of choir. With about twenty members, the 
choir sings light and world music, with the goal to sing together as a band of 
friends. Purely having fun singing is therefore entirely the central point.
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W I M  S A LV O

N Wim Salvo (1958) is trompettist en koorzanger. In 1993 richtte hij 
Salvocalee op en volgde een opleiding koordirectie bij Koor en Stem. Ervaring 
als zanger deed hij op bij verschillende koren waaronder het Vlaams Radiokoor, 
de Bob Boon Singers, Ex Tempore, de Kooracademie en de Flanders Baroque 
Academy.

E Wim Salvo (1958) is a trumpet player and choral singer. In 1993 he found-
ed Salvocalee and was trained in choral conducting with Koor en Stem. He 
gained experience as a singer with various choirs among which the Flemish 
Radio Choir, the Bob Boon Singers, Ex Tempore and the Flanders Baroque 
Academy.

S A LV O C A L E E

N Salvocalee is een bont enthousiast gezelschap van muzikale mannen en 
vrouwen die meer doen dan zingen alleen. Sinds 1993 probeert Salvocalee het 
stigma van het klassieke koor te doorbreken: het zingen zonder partituur geeft 
de nodige vrijheid om te bewegen op en rond het podium. Hun repertoire is 
zeer gevarieerd en gaat van klassieke tot populaire muziek.

E Salvocalee is a varied and enthusiastic company of musical men and wom-
an who do more than just sing. Since 1993, Salvocee has been trying to break 
through the stigma of the classical choir: singing without a score provides the 
necessary freedom to move on and around the stage. Their repertoire is very 
varied and ranges from classical to popular music.

H A N S  S C H O L L I E R S

N Hans Scholliers (1962) studeerde trompet en koordirectie aan het 
Koninklijk Muziekconservatorium te Gent. Hij deed ervaring op in het mede-
organiseren van allerhande muzikale activiteiten, waaronder het inrichten van 
concerten in samenwerking met het Festival van Vlaanderen en van professio-
nele muziekcursussen. Als koorzanger en –dirigent werkte hij samen met vele 
Belgische koren.

E Hans Scholliers (1962) studied trumpet and choral conducting at the 
Royal Conservatory in Ghent. He gained experience in planning all sorts of 
musical activities. He has, for example, organized concerts in collaboration 
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with the Festival of Flanders, as well as professional music courses. As a choral 
singer and conductor, he has collaborated with many Belgian choirs.

V I E R M A L I K S

N Viermaliks is een vocaal ensemble opgericht in 1991. Het ensemble is 
samengesteld uit zangers die steunen op een rijke koorervaring, maar willen 
breken met het enigszins verstarde beeld van het klassieke koor. Presentatie en 
beweging zijn dan ook belangrijke elementen van een optreden. Er wordt in 
ruime mate gekozen voor lichtere muziekgenres en hedendaagse muziek. 

E Viermaliks is a vocal ensemble that was founded in 1991. The ensem-
ble consists of singers with a rich choral experience, but want to break away 
from the somewhat rigid image of the classical choir. Hence presentation and 
movement are key elements in their performances. They bring mostly lighter 
musical genres and contemporary music.

K R I S T E L  V E R P O T E N

N Kristel Verpoten (1969) studeerde blok$uit en koordirectie aan het 
Lemmensinstituut in Leuven. Als leerkracht notenleer is zij verbonden aan ver-
schillende muziekacademies. Daarnaast is ze als koordirigent graag gezien op 
muziekkampen. Sinds 2004 is Kristel Verpoten verbonden aan het Onze-Lieve-
Vrouwkoor in Mechelen. Ze dirigeert ook het jongerenkoor van het Mechels 
Conservatorium.

E Kristel Verpoten (1969) studied the recorder and choral conducting at the 
Lemmens Institute in Leuven. As a music teacher she is connected to several 
music academies. In addition she is a very welcome guest at music camps. Since 
2004, Kristel Verpoten is connected to the Onze-Lieve-Vrouwkoor in Mechelen. 
She’s also conductor of the Youth Choir of the Municipal Conservatory.

J O N G E R E N K O O R  VA N 
H E T  C O N S E R VAT O R I U M  M E C H E L E N

N Het jongerenkoor van het Stedelijk Conservatorium voor Muziek, Woord 
en Dans van Mechelen bestaat volledig uit leerlingen die gemotiveerd zijn 
voor koorzang. Sinds zijn oprichting nam het koor al deel aan verschillende 
producties, waaronder de Mattheuspassion van Bach.
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E %e youth choir of the Municipal Conservatory for Music, Drama and 
Dance of Mechelen consists entirely of students who are motivated to sing in 
a choir. Since its foundation, the choir has participated in several productions, 
e.g. Bach’s St. Matthew Passion.

V O K A L I S

N Vokalis is het volwassenenkoor van het Onze-Lieve-Vrouwkoor van 
Mechelen en sinds meer dan vijftig jaar een vaste waarde in het Mechelse 
cultuurleven. In deze tak komt vooral de grote koorliteratuur aan bod, met een 
focus op liturgisch repertoire. Elk jaar vinden meerdere concerten plaats, in 
Mechelen en ver daarbuiten.

E Vokalis is the adult choir of the Onze-Lieve-Vrouwkoor of Mechelen and 
has been a well-established name in the cultural life of Mechelen for over 50 
years. %e great choral literature is chie$y treated in this branch, with a focus 
on liturgical repertoire. Each year, several concerts take place, in as well as far 
beyond Mechelen.

W I M  H E N D E R I C K X

N Wim Henderickx (1962) studeerde compositie en percussie aan het 
Conservatorium van Antwerpen, nam deel aan masterclasses compositie in 
Darmstadt en studeerde sonologie aan het Ircam in Parijs en het Conservatorium 
in Den Haag. Hij doceert compositie en muziekanalyse aan de Conservatoria 
van Antwerpen en Amsterdam en geeft jaarlijks een compositiestage voor jon-
geren bij Musica. Hij componeert kamermuziek, orkestwerken en opera’s met 
bekroonde werken in zowel binnen- als buitenland. Andere culturen zijn vaak 
een inspiratiebron. Als huiscomponist bij Muziektheater Transparant realiseert 
hij al ruim een decennium opera’s en werken voor muziektheater. Zijn partitu-
ren worden gekenmerkt door een solide bouw, wisselende kleursonoriteiten en 
een intense expressiekracht. Naast heel wat opnames met zijn werk, verschenen 
in 2011 twee full cd’s met zijn muziek. 

E Wim Henderickx (1962) studied composition and percussion at the Royal 
Conservatoire of Antwerp, has participated in composition masterclasses in 
Darmstadt and attended sonology classes at Ircam in Paris and at the Royal 
Conservatoire in %e Hague. He teaches composition and musical analysis 
at the Conservatories of Antwerp and Amsterdam and teaches an annual 
composition course at Musica. He composes chamber music, orchestral works 
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and operas, with work that has been awarded in Belgium as well as abroad. 
Other cultures are often a source of inspiration. As composer in residence 
with Muziektheater Transparant, he has been creating operas and works for 
musical theatre for well over a decade now. His scores are characterized by a 
solid structure, changing colourful sonorities and an intense expressive power. 
In addition to a number of recordings that include his work, two albums of his 
music were released in 2011.

D I E D E R I K  G L O R I E U X

N Diederik Glorieux (1976) studeerde blok$uit, muziekpedagogie, muziek-
schriftuur en –agogiek aan het Lemmensinstituut te Leuven. Na zijn studies 
specialiseerde Glorieux zich in koordirectie. Als koordirigent is hij momen-
teel verbonden aan Ars Vocalis Kortrijk en %e Chamber Players & Singers. 
Daarnaast is hij als docent notenleer, muziekgeschiedenis en harmonie ver-
bonden aan de muziekacademie van Harelbeke.

E Diederik Glorieux (1976) studied the recorder, music education, musi-
cal notation and agogics at the Lemmensinstituut in Leuven. After his stud-
ies, Glorieux specialized in choral conducting. He is presently connected to 
Ars Vocalis Kortrijk and %e Chamber Players & Singers as choir conductor. 
Furthermore he is connected to the music academy of Harelbeke as a solfège, 
music history and harmony teacher.

F R E D R I K  M A L M B E R G

N Een passie voor een breed repertoire in combinatie met vakmanschap en 
kennis van verschillende periodes en stijlen maakt dat Fredrik Malmberg zich 
de jongste jaren gevestigd heeft als één van de meest getalenteerde koordiri-
genten van zijn generatie. Fredrik Malmberg dirigeerde in talrijke Europese 
landen, waaronder ook Rusland en Oekraïne, alsook buiten Europa in onder 
andere het Midden-Oosten en Japan. De combinatie van vocale en instrumen-
tale muziek heeft zijn bijzondere aandacht, zoals blijkt uit zijn opnames van 
oratoria van Bach, Händel, Haydn en Mozart.

E A passion for a broad repertoire combined with his skills and knowledge of 
di&erent periods and styles is what has helped to establish Fredrik Malmberg 
as one of the most talented choir conductors of his generation. As a conductor, 
Fredrik Malmberg appeared in several European countries, including Russia 
and Ukraine, and outside Europe in the Middle East and Japan. He has de-
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voted special attention to the interplay between the vocal and instrumental, 
which is manifested in a number of performances and recordings of oratorios 
by Bach, Händel, Mozart and Haydn. 

A L E X A N D R O S  M A R K E A S

N De Griekse componist Alexandros Markeas (1965) is pianist van opleiding, 
verliet het National Athens Conservatory in 1987 en studeerde verder aan het 
Conservatorium van Parijs bij Alain Planès. Hij studeerde compositie aan het 
Ircam en aan het Conservatorium van Parijs bij Guy Reibel, Michaël Levinas, 
Laurent Cuniot en Luis Naon. Alexandros Markeas wijdt zich aan traditionele 
muziek en de verschillende expressiegebieden. Zijn werk omvat muziektheater, 
muziek bij beelden, geluidsinstallaties en het pedagogische repertoire.

E %e Greek composer Alexandros Markeas (1965) is pianist by training, 
left the National Athens Conservatory in 1987 and took advanced classes at 
the Paris Conservatory with Alain Planès. He studied composition at Ircam 
and at the Paris Conservatory with Guy Reibel, Michaël Levinas, Laurent 
Cuniot and Luis Naon. Alexandros Markeas is interested in traditional music 
and the di&erent 'elds of expression. His output has included music theatre, 
music for images, sound installations and the pedagogical repertory.

L E O  S A M A M A

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, orga-
niseerde 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. Recent verscheen 
De zin van muziek bij de Amsterdam University Press.

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 
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twentieth century Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915-1985 (1986) stands 
out as the most well-known. Recently his De zin van muziek was published by 
Amsterdam University Press. An English translation will appear later in 2015.

M A R C O  S T R O P PA

N Componist, onderzoeker en professor Marco Stroppa (1959) ondernam 
een resem muziekstudies — piano, koormuziek en koordirectie, compositie 
en elektronische muziek — en studeerde ook cognitieve psychologie. In 1982 
werd hij door Pierre Boulze uitgenodigd als componist en onderzoeker aan 
het Ircam te werken, waar hij werd aangesteld als hoofd van het departement 
muziekonderzoek in 1987. Hij doceerde compositie aan het Conservatorium 
van Parijs en Lyon, en heeft wereldwijd lezingen gegeven.

E Composer, researcher and professor Marco Stroppa (1959) undertook a 
range of musical studies — piano, choral music and choir conducting, com-
position and electronic music — and also studied cognitive psychology. In 
1982 he was invited by Pierre Boulez to work as a composer and researcher at 
Ircam, where he was appointed as head of the Music Research Department in 
1987. He taught composition at the Conservatory of Paris and Lyon, and has 
lectured worldwide. 
 

J A M E S  W O O D

N James Wood (1953) 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 (1953) studied composition with Nadia Boulanger in Paris, 
read music at Cambridge where he was an organ scholar, and later studied per-
cussion and conducting at the Royal Academy of Music in London. Today he 
divides his time between performance (with a broad spectrum of music from 
the middle ages to the present day) and composition. He is the founder and 
director of the London Chamber Choir and performed worldwide with many 
choirs, orchestras and all the leading new music ensembles.
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m e t  d e  s t e u n  v a n 

S U B S I D I Ë N T E N 
Het Festival van Vlaanderen-Mechelen geniet de steun van de Vlaamse  
Gemeenschap, de Stad Mechelen en de Provincie Antwerpen. 

Logo’s Vlaamse Gemeenschap / Stad Mechelen / Provincie Antwerpen 

PA R T N E R S

S-Foundation & Nationale Bank

T E N S O  PA R T N E R S

S-Foundation & Nationale Bank

L O G I S T I E K E  PA R T N E R S 

Lo
go Piano’s Van Innis / AV Technics / Het Anker / Garage Festraets - Citroën / Newworld / Vinci 

C U LT U R E L E  PA R T N E R S

S-Foundation & Nationale Bank

M E D I A  PA R T N E R 

S-Foundation & Nationale Bank

Het Festival van Vlaanderen is lid van de European Festivals Association 
(www.efa-aef.eu) 

With the support of the Culture 
Programme of the European Union
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Het Festival van Vlaanderen — Mechelen ont-
stond 45 jaar geleden uit een reeks orgel- en 
beiaardconcerten. Anno 2015 is het een klassiek 

festival verspreid over de hele provincie Antwerpen.
Mechelen hoort Stemmen is een feest voor de vocale muziek. 

Binnen- en buitenlandse artiesten brengen elk voorjaar de meest ontroerende en be-
klijvende muziek die voor de stem geschreven is. Grote namen delen het podium met 
jong talent en hier nog onbekende klasse-ensembles. Het festival sluit af met TENSO 
Days, het internationaal festival voor hedendaagse koormuziek.

In het najaar organiseren het Festival van Vlaanderen-Mechelen en 
de provincie Antwerpen elf concerten in het religieuze patrimonium van de provincie. De 
pracht en stilte van de abdijen en begijnhoven doen dienst als hemels decor voor verruk-
kelijke concerten. We starten met het ()*+,- .+/+0- -1.+230433530., met in 2015 het 
thema Pelgrimage als rode draad. De abdijen zetten hun deuren open voor een hemels 
muzikaal weekend vol workshops, lezingen en concerten. Met een rondleiding, abdij-
maaltijd en een deelname aan de vespers kan u even proeven van het leven in een abdij.

Festival van Vlaanderen — Mechelen originated 
45 years ago from a series of organ and carillon concerts. In the 
year 2015, it is a classical music feast spread out across the whole 
Province of Antwerp.

Mechelen hoort Stemmen is a feast for vocal music. Each year, 
both national and international artists bring the most touching and gripping music 
written for voice. Established artists share the stage with young talents and top-class 
companies that are yet to be discovered here. The festival ends with TENSO Days, an 
international contemporary choir festival.

Musica Divina is the name of the festival that is organized in 
the fall by the Province of Antwerp and the Festival van Vlaanderen-Mechelen in the 
province’s religious patrimony. The splendor and serenity of abbeys and beguinages 
serve as a divine setting for delightful concerts. Since 2013 the abbeys open their gates 
during the same weekend. With a number of varied sideshows, the life in and around 
the abbeys, before and now, is examined further. 

Festival van Vlaanderen — Mechelen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen 
T 015 26 23 41
mechelen@festival.be
www.festivalmechelen.be

Festival van 
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