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Welkom op TENSO Days, het internationale festival voor
hedendaagse koormuziek! Festival van Vlaanderen-Mechelen
en TENSO Network Europe zijn trots dat dit unieke reizende
festival al sinds 2013 zijn vertrouwde editie kent als slotweekend van Mechelen hoort Stemmen. TENSO Days presenteert
Europa’s beste kamerkoren met het mooiste repertoire van nu.
Tijdens deze vierde Mechelse editie is het de beurt aan het
Lets Radiokoor, Noors Solistenkoor en jeune chœur de paris
om te verbazen met hun uniek stemmenspel, de gelauwerde
Belgische componiste Petra Vermote om ons te verrassen met
haar wereldcreatie Scents of Fragrance en aan u om te profiteren van de ‘full experience’ met de vele ontmoetingsmomenten met uitvoerders, avontuurlijke workshops en begeesterende lezingen.
Na zijn TENSO wereldcreatie in 2015 schaarde de
Belgische componist Wim Henderickx zich achter dit unieke gebeuren als ambassadeur van TENSO Days Mechelen:
TENSO is een uniek Europees netwerk waarin de beste internationale koren en publiek samen worden gebracht om nieuwe, uitdagende
en ontroerende muziek te beleven. Met enorm veel plezier wil ik als
ambassadeur van TENSO Days Mechelen de creatie en uitvoering
van kwaliteitsvolle nieuwe koormuziek mee ondersteunen.

V O O R W O O R D/ I N T R O D U C T I O N
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A warm welcome to the TENSO Days, the international festival for contemporary choral music! Flanders Festival
Mechelen and TENSO Network Europe are proud that this
unique travelling festival has been trusted since 2013 as the
closing weekend of Mechelen hoort Stemmen. TENSO Days
presents Europe’s finest chamber choirs with the best repertoire available. During this fourth edition in Mechelen the
Latvian Radio Choir, The Norwegian Soloists’ Choir and jeune
chœur de paris take their turn to astonish us with their vocal
skills, the Belgian composer Petra Vermote will surprise us
with her world creation Scents of Fragrance and one can enjoy
the full experience through the many meet & greets with the
performers, adventurous workshops and inspiring lectures.
After his TENSO world creation in 2015 the Belgian
composer Wim Henderickx agreed to support this unique
festival as ambassador of TENSO days Mechelen: ‘Tenso is a
unique network that brings together the best international choirs
and audiences around Europe to enjoy new, challenging and inspiring music. As ambassador of TENSO Days Mechelen, it is my
great pleasure to help support the creation and performance of high
quality new choral music.’
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V R / F R 1 3 M E I / M AY 2 0 1 6 
2 0 : 1 5/8 . 1 5 P M
S I N T- R O M B O U T S K AT H E D R A A L
S A I N T R U M B O L D ’ S C AT H E D R A L

DET NORSK E
SOLISTKOR

GR ETE PEDERSEN

M AGN H I L D KOR SV I K , DI T T E M A R I E BR Æ I N,
R AGN H I L D T H U AUS T NA BERG, M A R I
Ø Y R E H AGE N , R A N V E IG L Æ GR E I D so p ra a n /so p ra n o
M A R I A SK V I K , L I V E M . DA N I E L S S ON,
E VA B . L A N D R O , J O R U N N L O V I S E H U S A N ,
N I N A T. K A R L S E N a l t /a l t o
M A S A S H I T S U J I , K R I S T I A N K R O K S L E T T,
H ÅVA R D G R AV D A L , PA U L K I R B Y, Ø Y S T E I N
S T E N S H E I M , L U DV I K K J Æ R N E S te no r
P E D E R A R N T K L Ø V R U D , E R I K A R N E L Ö F,
SV EI N KOR SH A M N, A R I L D BA K K E ,
OL L E H OL M GR E N , M AG N U S I . K J E L S TA D,
PE TER STR Ø M BERG bas/bass
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LARS JOHAN WERLE — Three Nautical Preludes
K AR IN REHNQUIST — From new piece
GÖSTA NYSTRÖM — Tre havsvisioner no. 2 Vid Havet
ALFRED JANSON — Tre Dikt
HELMUT LACHENMANN — Consolation II
JOHANN SEBASTIAN BACH — Fürchte dich nicht,
ich bin bei dir, BWV 228
SVEN-DAV ID SANDSTRÖM — Fürchte dich nicht
JOHANN SEBASTIAN BACH — Singet dem Herrn ein
neues Lied, BWV 225
MAJA LINDEROTH — Sonatform denaturerad prosa
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In de Noord-Europese landen is de koortraditie al eeuwenlang een
rijk goed, en deze traditie heeft zich met evenveel flair doorgezet in de contemporaine muziek. Dat is voor Noorwegen en Zweden niet anders. Tot op
de dag van vandaag oefent het œuvre van grootheden zoals Edvard Grieg
invloed uit op het werk van noordelijke componisten van nu, maar na de
Tweede Wereldoorlog kwam ook in Scandinavië een revolutie op gang: de
jonge generatie ging experimenteren met nieuwe technieken en brak heilige huisjes af. Vergelijkbare ontwikkelingen in Frankrijk, Engeland en de
Verenigde Staten vormden een inspiratiebron voor componisten als Knut
Nystedt en Arne Nordheim, en latere generaties.
Het Noors Solistenkoor koos voor dit programma werken van componisten die niet wars zijn van het experiment, maar die zich ook bewust
zijn van de tradities binnen de muziek. De menselijke stem is voor avantgardecomponisten altijd een belangrijk instrument geweest. Het is wel eens
gezegd dat de vertrouwdheid van de menselijke stem en het raamwerk van
de tekst houvast bieden om juist te kunnen experimenteren. Alle grootheden van de twintigste eeuw, zoals Schönberg, Webern en Boulez, componeerden in cruciale periodes van hun ontwikkeling voor de stem.
Voor Helmut Lachenmann (1935) was de stem een belangrijk middel om te experimenteren met de musique concrète, waarmee
hij in de jaren zestig tot zijn volle compositorische wasdom kwam.
Consolation II verklankt een gedicht uit de achtste eeuw, het zogenaamde Wessobrunner Gebet, dat de componist fragmenteert tot fonetische elementen. Het gebed gaat over de zoektocht naar God, maar dit
zoeken wordt opgelost in een landschap van (mede)klinkers, waarbij de
laatste ‘t’ van Gott zelfs niet meer wordt gezongen, maar wordt uitgevoerd door een knip met de vingers.
Johann Sebastian Bach (1685–1750) componeerde zijn motetten,
in totaal niet veel meer dan een handvol, veelal voor specifieke gelegenheden, voornamelijk begrafenissen. Het zijn desondanks vocale juwelen,
ZO E T E Z I E L & Z I LT E Z E E
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waarbij Bach qua vorm en vocale expressie veel vrijheden kon nemen.
Het voortreffelijke motet Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225 werd
in 1727 gecomponeerd in Leipzig, waarschijnlijk als oefening voor zijn
studenten. Het dubbelkorige motet Fürchte dich nicht, BWV 228 werd
vermoedelijk in 1726 geschreven, eveneens in Leipzig, ter gelegenheid
van een begrafenis.
Sven-David Sandström (1942) componeerde werken naar het
model van Bachs zes motetten, op dezelfde teksten. De stijl is echter onmiskenbaar die van Sandström, en nooit citeert hij Bach letterlijk. Waar
Bachs muziek eerder troostend is en soms zelfs haast opgewekt, is die van
Sandström bij tijd en wijle heel duister.
Gösta Nyström (1890–1966) wordt gerekend tot de eerste generatie van Zweedse modernisten die na de Eerste Wereldoorlog sterke behoefte had aan vernieuwing en contact met de rest van de wereld.
Nostalgie en romantiek waren ‘uit’, optimisme en vooruitkijken ‘in’. De
zee is in NystrÖms œuvre een belangrijk thema. Aan de kust bij zijn huis
in Gothenburg kwam hij regelmatig om te schilderen, maar ook in zijn
muziek verbeeldt hij het water. In Tre havsvisioner (‘Drie zeegezichten’),
dat hij in 1956 componeerde voor achtstemmig koor, is de continue beweging van eb en vloed duidelijk hoorbaar.
Alfred Janson (1937) is accordeonist, (jazz)pianist en componist.
Zijn vroege œuvre is zeer avantgardistisch, maar zijn latere werk fuseert
invloeden uit de laatromantiek, jazz en Noorse folklore tot een geheel
eigen stijl. Zijn Three poems componeerde hij op tekst van de Zweedse
dichteres Ebba Lindqvist.
Lars Johan Werle (1926–2001) begon zijn carrière als autodidact en werkte als jazzpianist. Zijn Nautical Preludes voor gemengd koor,
solisten en megafoons zijn spectaculair en waanzinnig moeilijk. Werle
schildert met theatrale effecten en kleuren een bont portret van het leven
op zee en in rumoerige havens. In het vierde deel culmineert het stuk
met een storm op zee.
De veelzijdige Karin Rehnqvist (1957) is een van de bekendste
Zweedse componisten. In haar werk haalt ze regelmatig inspiratie uit andere genres zoals volksmuziek, maar nooit uit een nostalgisch gevoel. Det
Norske Solistkor presenteert vandaag haar nieuwste compositie.
8
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Sonatform denaturerad prosa van de jonge componiste Maja
Linderoth werd in 2015 in première gebracht door het Norske Solistkor.
In het stuk, gecomponeerd op het gelijknamige gedicht van Gunnar
Ekelöf, onderzoekt Linderoth de grenzen van taal. Linderoth studeert
aan de Norges Musikkhøgskole in Oslo.
Susanne Vermeulen

SW EET SOU L 
S A LT Y S E A

&

E
In Northern European countries, the choir tradition has been a
highly-esteemed good for centuries and this tradition has persisted into
contemporary music with an equal measure of flair. This is no different
for Norway and Sweden. To this day, the œuvre of luminaries like Edvard
Grieg influence the work of contemporary Northern composers, but after
the Second World War, a revolution took place in Scandinavia as well.
The young generation started experimenting with new techniques and dismantling established traditions. Similar developments in France, England
and the United States were a source of inspiration for composers like Knut
Nystedt and Arne Nordheim as well as for later generations.
For this programme, the Norwegian Soloists’ Choir has selected
work by composers who don’t shy away from experimentation and yet
are also aware of the traditions within the music. The human voice has
always been an important instrument for avant-garde composers. It has
been said that the familiarity of the human voice and the framework of
the text provide the basis for experimentation. All the greats of the twentieth century, like Schönberg, Webern and Boulez, composed for voice at
crucial stages of their development.
For Helmut Lachenmann (1935), the voice was an important
way to experiment with musique concrète, allowing him to come to full
maturity as a composer during the sixties. Consolation II is a setting of
S W E E T S O U L & S A LT Y S E A
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an eighth-century poem, the so-called Wessobrunner Gebet, which the
composer fragments into phonetic elements. The prayer tells of the search
for God but this search is dissolved into a landscape of vowels/consonants
in which the final ‘t’ of Gott is even no longer sung but instead executed
as a finger snap.
Johann Sebastian Bach (1685–1750) mostly composed his motets,
no more than a handful in all, for special occasions, especially funerals. In
spite of that, they are vocal gems that allowed Bach to take many liberties in terms of form and vocal expression. His excellent motet Singet dem
Herrn ein neues Lied, BWV 225 was composed in Leipzig in 1727, probably
as an exercise for his students. The double choir motet Fürchte dich nicht,
BWV 228 was likely written in 1726, also in Leipzig, for a funeral.
Sven-David Sandström (1942) composed works modelled after
Bach’s six motets and to the same texts. The style, however, is unmistakably Sandström’s and he never quotes Bach literally. Whereas Bach’s
music is rather comforting and sometimes even upbeat, Sandström’s is at
times very dark.
Gösta Nyström (1890–1966) is considered part of the first generation of Swedish modernists who had a strong need for renewal and contact with the rest of the world after the First World War. Nostalgia and
Romanticism were ‘out’, optimism and forward looking were ‘in’. The sea
is an important theme in Nyström’s œuvre. He often came to the shores
near his home in Gothenburg, but also in his music he portrays the water.
In Tre havsvisioner (‘Three sea views’), which he composed for eight-voice
choir, the continuous movement of high and low tides is clearly audible.
Alfred Janson (1937) is accordionist, (jazz) pianist and composer. His early œuvre is very avant-garde, but in his later work, he merges influences from late Romanticism, jazz and Norwegian folklore into
his very own style. He composed Three poems to a text by the Swedish
poet Ebba Lindqvist.
Lars Johan Werle (1926–2001) started his career as an autodidact and jazz pianist. His Nautical Preludes for mixed choir, soloists
and megaphones are spectacular and insanely difficult. Werle wields a
paintbrush of theatrical effects and colours to portray the life at sea and
in unruly ports.
10
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The multifaceted Karin Rehnqvist (1957) is one of the most established Swedish composers. In her work, she regularly draws inspiration
from other genres like folk music, but never from nostalgic sentiment. The
Norwegian Soloists’ Choir presents her newest composition today.
Sonatform denaturerad prosa by the young composer Maja
Linderoth was premièred in 2015 by the Norwegian Soloists’ Choir. In
the piece, set to the Gunnar Ekelöf poem by the same name, Linderoth
explores the limitations of language. Linderoth studies at the Norwegian
Academy of Music in Oslo.
Susanne Vermeulen
Translation: Isobel Mackie

S W E E T S O U L & S A LT Y S E A

11

LARS JOHAN WERLE
THREE NAUTICAL PRELUDES
I.
A launched vessel slid out of the dock in the early dawn leaving the harbour.
Soon to be followed by the laughing seagulls. Let go the spring-wire!
Out on the roads between ships being pushed and towed by the tugs,
the chain cables rumbling in the hawse-holes.
A launched vessel slid out of the dock in the early dawn leaving the harbour through
the smell of coal-smoke and of heated crude oil.
Iron giants pouring urin yellow jets of dirty water. Slow a-stern! Easy starboard!
Steady as she goes!
Bij het krieken van de dag gleed het schip uit de dokken en verliet de haven.
Algauw werd het schip achtervolgd door lachmeeuwen. Vier de meerkabels!
Tussen de schepen die door de sleepboten geduwd en gesleept worden,
ratelen de kettingen in de ankerkluizen.
Bij het krieken van de dag werd een schip te water gelaten, waarna het uit de dokken
gleed en de haven verliet, achtervolgd door de geur van verbrande steenkool en olie.
IJzeren reuzen die gele waterstralen spuwen. Langzaam achteruit! Kalm langs
stuurboord! Houden zo!
II.
Proud she glides under three white islands.
Ten thousand ton trader.
Her slender hull leaving a trace of smoky swell.
Steady as she goes.
Trots glijdt ze onder drie wolkende eilanden.
Koopvaardijschip van tienduizend ton.
Haar slanke romp trekt een spoor van rook.
Houden zo!
III.
Savannah! Passing … (various names of harbours)
I must go down to the seas again to the lonely sea and the sky.
Savannah! Voorbij … (verschillende namen van havens)
Ik moet terug naar de zee, naar de eenzame zee en de open lucht.
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GÖSTA NYSTRÖM
TRE HAVSVISIONER NR.2 VID HAVET
TEXT: EBBA LINDQVIST
Trots allt det liv jag kämpar för och ber om
Är detta ändå vad jag innerst ville:
Att kasta allt, som är av egen vilja,
Och sjunka ner och dö som våg i havet.
Så kan jag längta efter vila som
älskande till kärleken.
Liksom en klädnad, främmande och lånad,
Ville jag lägga ner det liv jag levat
Och finna vägen hem på havets stigar
Liksom en klädnad
ville jag lägga ner det liv jag levat
Och finna vägen hem.
Ondanks al het leven
waar ik voor vecht en om bid
Is dit toch wat ik ten diepste wilde:
Alles wat van eigen wil is wegdoen,
En verzinken en sterven
als een golf in de zee.
Zo kan ik verlangen naar rust
als geliefden naar de liefde.
Als een mantel, vreemd en geleend,
Wilde ik het leven
dat ik heb geleefd neerleggen
Om op de paden van de zee
de weg naar huis te vinden.
Als een mantel wilde ik het leven
dat ik heb geleefd neerleggen
om de weg naar huis te vinden.

In spite of all the life
I fight and pray for,
this yet remains my sole and deepest longing:
to cast aside each thing to self belonging,
sink ‘neath the ocean’s waves and die as they do.
I long and yearn thus for this blessed solace
as lovers crave their lover’s love.
As with a garment,
unbeknown and borrowed,
I will lay down that life I lived in sorrow
and find my way home
down the pathway narrow.
As with a garment, I will lay down that life
I lived in sorrow
and find my way home
down the pathway narrow.

Vertaling: Bertie van der Meij

Translation: Isobel Mackie
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ALFRED JANSON
TRE DIKT
TEXT: EBBA LINDQVIST
Vi som är födda vid havet
var vi bor gör detsamma.
Det blåser alltid en vind omkring vårt hus.
Vi vaknar med salt på tungan
våra vägar bär över branta berg
och vi kämpar alltid mot stormen.
Rensopat och bart ligger vårt liv framför oss
en öde berghäll, ensam med solen och vågorna.
Katarsis
Detta land ger oss sin nakenhet,
och ingenting annat finns det att ge tilbake
än nakenhet
och som en gåva från ovan kommer sjelens befrielse.
Vägarna vet jag derhemma
vägar der ingen går utom vinden
vägar der man ingen möter utom solen
vägar där ingenting växer utom vissheten
att Livet är värt att leva.
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Wij die geboren zijn bij de oceaan
waar we leven maakt geen verschil.
De wind blaast altijd rond onze huizen.
Onze tong smaakt zout wanneer we wakker worden
onze paden leiden over steile bergen
en altijd vechten we tegen de storm.
Bevrijd van alle puin wacht ons verdere leven op ons
een kale afgrond met niets dan een beetje zonneschijn en de golvende golven.  Catharsis Dit land heeft zijn naaktheid gegeven,
en in ruil er valt niets anders terug te geven
dan naaktheid
en als een geschenk uit de hemel komt de ziel tot verlossing.
Ik ken de wegen van thuis
wegen waar niemand ooit komt, maar die de wind kent
wegen waar je niets anders tegenkomt dan mooie zonneschijn
wegen waar nooit iets groeit behalve de zekerheid
dat dit leven het leven waard is.
We who are born by the ocean
where we live makes no difference.
The wind is always blowing ‘round our homes.
Our tongue tastes of salt when we wake
over mountains steep our pathways lead
and we always strive ‘gainst the tempest.
Cleared from all debris our life ahead waits for us
an abyss barren, with but some sunshine and waking waves.
Catharsis
This land has given its nakedness,
and there is nought else in return to give back
than nakedness
and as a gift from the heavens comes the soul to deliverance.
I know the roads that are back home
roads where no one e’er goes, but the wind knows
roads where you nothing meet but good sunshine
roads where no single thing e’er grows ‘xcept the certainty
that this life is worth the living.
Translation: Crealingua
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JOHANN SEBASTIAN BACH & SVEN-DAVID SANDSTRÖM
FÜRCHTE DICH NICHT, ICH BIN BEI DIR
Fürchte dich nicht, ich bin bei dir;
weiche nicht, denn ich bin dein Gott!
Ich stärke dich, ich helfe dir auch,
ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit.
Fürchte dich nicht,
denn ich habe dich erlöset;
ich habe dich bei deinem Namen gerufen,
du bist mein!
Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden,
Du bist mein, ich bin dein:
Niemand kann uns scheiden.
Ich bin dein, weil du dein Leben
Und dein Blut mir zu gut
Den Tod gegeben.
Du bist mein, weil ich dich fasse
Und dich nicht, o mein Licht,
Aus dem Herzen lasse!
Laß mich hingelangen,
Da du mich und ich dich
Lieblich werd umfangen.
Fürchte dich nicht, du bist mein!
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Wees niet bang, ik ben bij je.
Geef niet op, want ik ben jouw God!
Ik sterk je, ik help je, ik bewaar je,
met mijn rechtvaardige hand.

Fear not, for I am with you.
Yield not, for I am your God!
I strengthen you, I help you,I uphold you with
the right hand of my righteousness.

Vrees niet,
want ik heb je verlost.
Ik heb je bij je naam genoemd,
jij bent de mijne!

Fear not,
for U have redeemed you,
I have called you by your name
you are mine.

Heer, mijn Herder, bron van alle blijdschap,
U bent de mijne, ik ben de Uwe:
niemand kan ons scheiden.

Lord my shepherd, source of all joys!
You are mine, I am yours,
Nothing can part us.

Ik ben de Uwe, omdat U Uw leven gaf voor mij I am yours, because You gave me your life
voor mij uw bloed vergoot
and your blood for my sake,
En de dood omarmde.
and embraced death.
U bent de mijne, ik houd U vast
en zal U, mijn Licht
steeds in mijn hart bewaren.
Laat mij de plaats bereiken
waar ik U zal omhelzen
en waar U mij liefdevol zal omhelzen.

You are mine, because I hold You
And will never let You,
O my light,
Leave my heart.
Let me reach the place
Where I shall embrace You
And You will embrace me lovingly.

Wees niet bang, je bent de mijne!

Fear not, for you are mine.
Vertaling/translation: Vlaams Radio Koor/
Flemish Radio Choir
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JOHANN SEBASTIAN BACH
SINGET DEM HERRN EIN NEUES LIED
Singet dem Herrn ein neues Lied,
Die Gemeine der Heiligen Sollen ihn loben.
Israel freue sich des, der ihn gemacht hat.
Die Kinder Zion sei’n fröhlich
Über ihrem Könige,
Sie sollen loben seinen Name im Reichen;
mit Pauken und Harfen sollen sie ihm spielen.
Zing een nieuw lied voor de Heer.
Laat de heiligen Hem loven.
Laat Israël verheugd zijn over hem die hen Geschapen heeft.
Laat de kinderen van Zion gelukkig zijn
Met hun Koning.
Laat hen zijn naam loven tijdens het dansen.
Laat hen voor hem spelen àp de tamboerijn en harp.
Sing to the Lord a new song.
Let the commonwealth of saints Praise him.
Let Israel rejoice in him who made them.
Let the children of Zion take joy
In their King.
Let them praise his name in the dance.
Let them play to him on the timbrel and harp.
Vertaling/translation: Veerle Pattyn
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MAJA LINDEROTH
DENATURERAD PROSA
krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokalerelden brinner i helvete
kräkas och spotta nu eller aldrig jag
och svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.
vi börjar om
krossa bokstävlarna makadam och tänderna gäspar
vokaler, svetten rinner i helvete jag dör i mina vindlingar
kräkas nu eller aldrig svindel jag och du. jag och han hon det.
vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han
hon det. vi börjar om. jag och han hon det. skrik och rop:
det går fort vilken rasande fart i luft och helvete i mina vindlingar som vansinnet i luften svindel, skrik och rop: han faller han har fallit. det var bra det gick fort vilken rasande fart
i luft och helvete i mina vindlingar kräkas nu eller aldrig
svindel jag och du. jag och han hon det. vi börjar om. jag
och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det. vi börjar om. jag och han hon det
vi börjar om
krossa bokstävlarna mellan tänderna gäspa vokaler, elden brinner i helvete kräkas och spotta nu eller aldrig jag och
svindel du eller aldrig svindel nu eller aldrig.
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verpulver het alfabet tussen jouw tanden geeuw klinkers, het vuur brandt in de hel
braak en spuw nu of nooit ik
en duizeligheid jou of nooit duizeligheid nu of nooit.
we beginnen opnieuw
verpulver de alfabet macadam and jouw tanden geeuw
klinkers, het zweet loopt in de hel en ik ben aan het doodgaan in mijn convoluties
braak nu of nooit duizeligheid ik en jou. ik en hij zij het.
we beginnen opnieuw. ik en hij zij het. we beginnen opnieuw. ik en hij
zij het. we beginnen opnieuw. ik en hij zij het. schreeuw en huil:
het gaat snel wat een immense snelheid in de lucht en de hel in mijn convoluties zoals waanzin in de lucht duizeligheid. schreeuw en huil: hij is aan het vallen hij is gevallen. het was mooi het ging snel wat een immense snelheid
in de lucht en de hel in mijn convoluties braak nu of nooit
duizeligheid ik en jou. ik en hij zij het. we beginnen opnieuw. ik
en hij zij het. we beginnen opnieuw. ik en hij zij het. we beginnen opnieuw. ik en hij zij het.
we beginnen opnieuw.
verpulver het alfabet tussen jouw tanden geeuw klinkers, het
vuur brandt in de hel braak en spuw nu of nooit ik en
duizeligheid jou of nooit duizeligheid nu of nooit.
crush the alphabet between your teeth yawn vowels, the fire is burning in hell
vomit and spit now or never I
and dizziness you or never dizziness now or never. we will begin again crush the
alphabet macadam and your teeth yawn
vowels, the sweat runs in hell I am dying in my convolutions
vomit now or never dizziness I and you. I and he she it.
we will begin again. I and he she and it. we will begin again. I and he
she it. we will begin again. I and he she it. scream and cry:
it goes fast what tremendous speed in the sky and hell in my convolutions like madness in the sky dizziness. scream and cry: he is falling he has fallen. it was fine it went fast what tremendous speed
in the sky and hell in my convolutions vomit now or never
dizziness i and you. i and he she it. we will begin again. i
and he she it. we will begin again. i and he she it. we will begin again. i and he she it. we will begin again. crush the alphabet between your
teeth yawn vowels, the
fire is burning in hell vomit and spit now or never i and
dizziness you or never dizziness now or never.
Vertaling: Isobel Mackie
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Z A / S A 1 4 M E I / M AY 2 0 1 6 
1 9 : 3 0/ 7: 3 0 P M
S I N T- R O M B O U T S K AT H E D R A A L
S A I N T R U M B O L D ’ S C AT H E D R A L

JEUNE CHŒUR
D E PA R I S
HENRI CHALET

A N A Ë L L E L E G O F F, PA R V E E N S AVA R T,
C A M I L L E B E R N A D O Y, C L A R I S S E D A L L E S ,
PA U L I N E N A C H M A N , FA N N Y S O Y E R ,
A P OL L I N E R A I-W E S T PH A L ,
M A RGAU X L OIR E , ÉL ODIE BOU,
A R M E L L E M O U S S E T s o p ra a n /s o p ra n o
C L A I R E C E R V E R A T- L E N E R T,
M A R G A U X P O G U E T, V I O L A I N E L U C A S ,
J U L IE T T E GAU T H IER , M A R ION V ERGEZPA S C A L , L U C I E P E Y R A M A U R E , C L A I R E
N A E S S E N S , E VA N N L O G E T a l t /a l t o
C A M I L L O A N G A R I TA , Q U E N T I N M O N T E I L ,
A R NAU D RO S T I N M AGN I N,
FA B R I C E F O I S O N , A B E L Z A M O R A ,
VA L E N T I N M O R E L , L I S A N D R O N E S I S ,
CY R IL LEROUGE , M A X I ME J ER M A N N,
M A R C O VA N B A A R E N t e n o r
D AV I D C O S T A G A R C I A , É M I L E D E M E R L I A C ,
L O U I S M O R E L D E B O N C O U R T, A N T O I N E
A M A R I U T E I , N O É R O L L E T, B E N O Î T R A M E A U ,
OLIV IER CESA R IN I, A DR IEN FOU R NA ISON,
A NTOINE FOU LON, JONAS MOR DZINSK I,
J E A N-BA P T IS T E A L COU F F E bas /bass
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R ALPH VAUGHAN W ILLIA MS
Three Shakespeare songs
I.Full fathom f ive
II.The cloud-capp’d towers
III.Over hill, over dale
V IOLETA CRUZ — Création
HER BERT HOWELLS — Requiem
Salvator mundi
Psalm 23
Requiem aeternam (I)
Psalm 121
Requiem aeternam (II)
I heard a voice from heaven
GABR IEL SIVAK — Fêtes de village en plein air
BENJA MIN BR IT TEN — Hymn to St. Cecilia opus 27
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CONTR APUNCTUS

S O M E T H I N G O L D,
SOME T H ING NEW …

N
De Engelse koren zijn beroemd om hun unieke klank. Thomas
Tallis, William Byrd en Henry Purcell legden het fundament van deze
koortraditie, maar na hen werd de Engelse muziek gedomineerd door
Duitsers en Italianen zoals de grote Händel. Pas in de twintigste eeuw
gingen de Engelsen weer op zoek naar hun eigen klank. Byrd en Purcell
vormden een inspiratiebron voor vele componisten, niet in het minst voor
Britten, Vaughan Williams en Howells.
Ralph Vaughan Williams (1872–1958) componeerde zijn Three
Shakespeare Songs in 1951 als ‘test-stuk’ voor een koorcompetitie die
plaatsvond tijdens het Festival of Britain. De koorwerken van Vaughan
Williams zijn minder bekend dan zijn symfonische repertoire, maar toch
zeer de moeite waard. Dat blijkt ook uit deze drie late liederen die overlopen van muzikale expressie. In de eerste helft van de twintigste eeuw
was Vaughan Williams een van de toonaangevende Britse componisten.
Hoewel hij studeerde bij Max Bruch en Maurice Ravel, streefde hij ernaar
om een Engelse muziekstijl te scheppen die arm was aan invloeden uit
Duitsland en Frankrijk. Daarbij vormden het Engelse volkslied en muziek uit de tijd van de Tudors en Stuarts een belangrijk model, en ook de
teksten van Shakespeare heeft hij diverse malen op muziek gezet. De eerste twee liederen, Full fathom five en The cloud-capp’d towers, zijn gecomponeerd op verzen uit Shakespeares laatste toneelstuk, The Tempest. De
vergankelijkheid van het leven staat hier centraal. Het derde lied Over hill,
over dale verklankt op vrolijke, luchtige wijze de sfeer van Shakespeares
A Midsummer Night’s Dream.
De Colombiaans-Franse componiste Violeta Cruz (1986) combineert akoestische muziek met elektronica, en experimenteert graag met
de manieren waarop het publiek luistert: analytisch, concreet of emotioneel. Over haar nieuwe compositie, die het jeune chœur de paris vandaag
in première brengt, zegt ze: “Het ‘koor’ is, volgens de definitie en zijn
origine in het theater, een groep mensen die onder één identiteit zingt.
S O M E T H I N G O L D, S O M E T H I N G N E W…
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Individualiteit, identiteit en gemeenschap zijn drie centrale concepten
van Virginia Woolfs roman The Waves, waarvan tekstfragmenten de basis
vormden voor The lake of my mind. Het spanningsveld tussen het individu
en het collectief wordt uitgedrukt in de relatie tussen tekst en muzikale
textuur.” Twee andere belangrijke concepten in het werk van Cruz zijn
ook gerelateerd aan dit texturele aspect: onderbreking en overlapping.
“Aan het begin van het werk wordt het ‘grote’ koor constant onderbroken door een solistenkwartet dat speelt met het muzikale materiaal. Het
resulterende opgeknipte verhaal behoudt coherentie door de duidelijke
richting van de harmonie.” Tegen het einde van het werk scheidt Cruz de
vrouwenstemmen van die van de mannen, en de twee groepen ontwikkelen onafhankelijk van elkaar muzikaal materiaal, dat haast onverschillig
over elkaar heen drijft, maar tegelijk herkenbaar blijft.
Lang werd gedacht dat Herbert Howells (1892–1983) zijn
Requiem componeerde voor zijn zoon Michael, die in 1935 op negenjarige leeftijd aan polio overleed. Inmiddels is het duidelijk dat het stuk
daarvoor al is ontstaan, in 1932, al werd het pas in 1980 gepubliceerd.
Howells herwerkte veel van het materiaal uit het Requiem in zijn al veel
eerder gepubliceerde Hymnus Paradisi, dat wel degelijk te maken heeft
met zijn persoonlijke misère. Het Requiem is gemodelleerd op A Short
Requiem (1915) van zijn leraar Walford Davies dat de slachtoffers van de
Eerste Wereldoorlog memoreert. Met name de teksten van beide werken vertonen veel overeenkomsten. De structuur van Howells’ Requiem
is onconventioneel en combineert de begrafenisceremonie uit het Book of
Common Prayer, de Latijnse requiemmis (die delen zijn het meest complex
met polytonaliteit en akkoordclusters) en de psalmen (simpeler, meer de
tekst volgend). Ook uit de muziek en het verbale ritme blijkt dat Howells
goed heeft gekeken naar het werk van zijn leraar. Maar Howells toont in
deze vloeiende muziek uiteindelijk zijn meesterschap: het Requiem is een
wonder van schrijnende schoonheid. Howells’ muziek is veel complexer
dan andere koormuziek uit die periode, die nog steeds door de Germaanse
tradities werd gedomineerd. Howells’ harmonische taal is veel vrijer: modaal, chromatisch, vaak dissonant en ambigue.
De jonge componist Gabriel Sivak (1979) componeerde Fêtes de
village en plein air speciaal voor het jeune chœur de paris. Het stuk is ge24
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baseerd op de gelijknamige tekst van Victor Hugo en vormt een hommage
aan Béla Bartók en diens Dedinské scény (Drie dorpsscenes). Het werd
in 2014 in première gebracht bij de tentoonstelling Allegro Barbaro. Béla
Bartók et la modernité hongroise 1905–1920 in het Musée d’Orsay.
Benjamin Britten (1913–1976), die met Howells zal moeten strijden om de positie van Engelands meest geliefde componist ná Purcell,
stak zijn bewondering voor de barokcomponist niet onder stoelen of banken. Hij raakte in de ban van Hail! Bright Cecilia, dat Purcell in 1692
componeerde voor de viering van de feestdag van de heilige Cecilia, de
patrones van musici en muziekliefhebbers. Brittens Hymn to St.-Cecilia,
op tekst van W.H. Auden, bevat elementen en muzikale technieken uit
Purcells muziek, waaronder de ground: een herhaald baspatroon, waarop
de bovenstemmen versieringen en variaties maken. Britten bracht een
gedeelte van de Tweede Wereldoorlog door in de Verenigde Staten. Hij
componeerde een deel van zijn Hymn to St.-Cecilia aan boord van de MS
Axel Johnson, waarmee hij in 1942 de hachelijke oversteek terug naar
Europa waagde. Het is een wonder dat Britten tijdens die reis in staat was
om zulke briljante, vitale muziek te componeren.
Susanne Vermeulen

S O M E T H I N G O L D,
SOME T H ING NEW …

E
English choirs are renowned for their unique sound. Thomas Tallis,
William Byrd and Henry Purcell laid the foundations for this choir tradition, but after them, English music was dominated by Germans and
Italians like the great Händel. It wouldn’t be until the twentieth century
when the English would start looking for their own sound again. Byrd
and Purcell were a source of inspiration for many composers, not the least
Britten, Vaughan Williams and Howells.
Ralph Vaughan Williams (1872–1958) composed his Three
Shakespeare Songs in 1951 as a ‘test piece’ for a choir contest that took place
S O M E T H I N G O L D, S O M E T H I N G N E W…
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during the Festival of Britain. Vaughan Williams’s choral work is not as
well known as his symphonic repertoire, yet it is very worthwhile. As is
also demonstrated by these three late songs brimming with musical expression. In the first half of the twentieth century, Vaughan Williams was
one of the leading British composers. Even though he studied with Max
Bruch and Maurice Ravel, he aspired to create an English musical style
that showed little influence from Germany and France. The English folksong and music from the time of the Tudors and Stuarts were an important
model to that end and, on various occasions, he also set to music texts by
Shakespeare. The first two songs, Full fathom five and The cloud-capp’d
towers, are composed for verses of Shakespeare’s final play, The Tempest,
and deal with the transience of life. The third song Over Hill, Over
Dale, is a gay and lighthearted musical expression of the ambience in
Shakespeare’s A Midsummer Night’s Dream.
The Columbian-French composer Violeta Cruz (1986) combines
acoustic with electronic music and enjoys experimenting with the ways the
audience listens: analytically, factually or emotionally. Talking about her
newest composition being premièred today by the jeune chœur de paris,
she says: “The choir is by definition — and by virtue of its origins in theatre
— a group of people singing under a single identity. Individuality, identity and
community are three central concepts of Virginia Woolf ’s novel The Waves, with
text fragments which form the text of The lake of my mind. The duality between
the individual and the collective is expressed in the relationship between text and
musical texture.” Two other important concepts in Cruz’s composition also relate
to texture: interruption and overlap. “In the beginning of the work, the ‘ big’
chorus is constantly interrupted by a quartet of soloists who take up and deflect
the musical material of the first. The resulting discontinuous narrative retains
its coherence through the directionality of harmony.” Towards the end of the
work, Cruz separates the female from the male voices, and the two groups
develop individual musical material independently of each other, materials
that almost carelessly drift over each other and yet stay recognizable.
It has been a long-held belief that Herbert Howells (1892–1983)
composed his Requiem for his nine-year-old son Michael who died of polio in 1935. Meanwhile, it has become clear that the piece was written before that, in 1932, even though it was only published in 1980. Howell re26
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cycled much of the material of the Requiem in his much earlier publication
Hymnus Paradisi, which did relate to his personal misery. The Requiem is
modelled after A Short Requiem (1915) composed by his teacher Walford
Davies commemorating the victims of the First World War. Especially
the texts of both compositions show many similarities. The structure of
Howells’s Requiem is unconventional and combines the funeral ceremony
from the Book of Common Prayer, the Latin requiem mass (the most complex parts with polytonality and chord clusters) and the psalms (simpler,
more in keeping with the text). Also the music and the verbal rhythm
show that Howells paid close attention to his teacher’s work. Yet ultimately, Howells shows his mastery in this smooth music and the Requiem is a
miracle of harrowing beauty. Howells’s music is much more complex than
other choral music from the period still dominated by Germanic traditions.
Howells’s harmonic language is much freer: modal, chromatic, often dissonant and ambiguous.
The young composer Gabriel Sivak (1979) composed Fêtes de village en plein air especially for jeune chœur de paris. The piece is based
on Victor Hugo’s eponymous text and is a tribute to Béla Bartók and his
Dedinské scény (Three Village Scenes). It premièred in 2014 during the
Allegro Barbaro. Béla Bartók et la modernité hongroise 1905–1920 exhibit
at the Musée d’Orsay.
Benjamin Britten (1913–1976), locked in fierce competition with
Howells over the position of England’s favourite composer after Purcell,
didn’t hide his admiration for the latter. He fell under the spell of Hail!
Bright Cecilia, written by the baroque composer in 1692 for the feast day of
Saint Cecilia, patron saint of musicians and music lovers. Britten’s Hymn
to St. Cecilia, to a text by W.H. Auden, contains elements and musical
techniques from Purcell’s work, including the ground: a repeated bass
pattern, overlaid with the ornaments and variations of the upper voices.
Britten spent part of the Second World War in the United States. He
composed part of the Hymn to St. Cecilia in 1942 during the hazardous
trip back to Europe aboard the MS Axel Johnson. It is a miracle that
Britten was able to compose such brilliant, vital music during that trip.
Susanne Vermeulen
Translation by Isobel Mackie
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RALPH VAUGHAN WILLIAMS
THREE SHAKESPEARE SONGS
I. FULL FATHOM FIVE
TEXT: WILLIAM SHAKESPEARE UIT/FROM THE TEMPEST
Full fathom five thy father lies,
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade,
But doth suffer a sea-change
Into something rich and strange.
Sea-nymphs hourly ring his knell:
Hark! now I hear them,
– Ding-dong bell.

Uw vader ligt verdronken
vijf volle vadems diep verzonken
Koraal groeit op uit zijn karkas
Een parel glanst daar waar zijn oog ooit was
Niets van hem gaat echt teloor
De zee betovert, door en door,
ontheemt, verrijkt, vervreemdt…
Nimfen slaan elk uur zijn dodengong
Hoor! Zo zingt de zee zijn dingedong.

II.THE CLOUD-CAPP’D TOWERS
TEXT: WILLIAM SHAKESPEARE UIT/FROM THE TEMPEST
The cloud-capp’d towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherit, shall dissolve,
And, like this insubstantial pageant faded,
Leave not a rack behind: We are such stuff
As dreams are made on; and our little life
Is rounded with a sleep.
Torens die wolkenhoog oprijzen en schitt’rende paleizen
Heilige tempels, ja de ganse wereldkloot
Met al zijn schepsels valt uiteen, gaat dood
Verdwijnt, als dit stuk nutteloze praal
Geen spaan blijft heel van dit heelal
Van dromenstof zijn wij geweven
en heel even wekt het leven
ons uit eeuwige slaap.
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III. OVER HILL, OVER DALE
TEXT: WILLIAM SHAKESPEARE
UIT/FROM A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM
Over hill, over dale,
Thorough bush, thorough briar,
Over park, over pale,
Thorough flood, thorough fire
I do wander everywhere.
Swifter than the moonè’s sphere;
And I serve the fairy queen,
To dew her orbs upon the green.

Door dalen, over duinen
Over menig hoge muur
Dwars door doornbehegde tuinen
Snelle stromen en verzengend vuur
Gaat mijn weg, steeds af en aan
Nog rapper dan de volle maan.
Ik dien de elfenkoningin
Haar groene rijk drenk ik met dauwvocht in

The cowslips tall her pensioners be;
In their gold coats spots you see;
Those be rubies, fairy favours,
In those freckles live their savours:
I must go seek some dew-drops here,
And hang a pearl in every cowslip’s ear.

De sleutelbloem staat haar als hoov’ling bij
Gekleed in goudgevlekt livrei
Van ’t rood robijn in elke sproet
Komt feeëngeur je tegemoet
Wat druppels daarom moet ik nu zoeken, voor
Elke sleutelbloem, een parel in het oor.
Vertaling/translation:
segadicanto.nl/Williams_ShakespeareSongs

HERBERT HOWELLS
REQUIEM
SALVATOR MUNDI
O saviour of the world, who by thy cross and thy precious
Blood has redeemed us, save us and help us,
we humbly beseech thee, O Lord.
O Redder der wereld, die door uw kruis en uw kostbaar bloed
ons hebt verlost, red ons en kom ons te hulp,
dat smeken wij U nederig, o Heer.
PSALM 23
The Lord is my shepherd: therefore can I lack nothing.
He shall feed me in a green pasture: and lead me forth beside the waters of comfort.
He shall convert my soul: and bring me forth in the paths of
righteousness, for his name’s sake.
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Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I will
Fear no evil: thy rod and thy staff comfort me.
Thou shalt prepare a table before me against them that
Trouble me: thou hast anointed my head with oil, and my
Cup shall be full.
But thy loving-kindness and mercy shall follow me all the
Days of my life: and I will dwell in the house of the Lord
For ever.
De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.
Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.
Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen.
Vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling

REQUIEM AETERNAM
Requiem aeternam dona eis.
Et lux perpetua luceat eis.
Requiem aeternam dona eis, Domine.
Geef hun de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen
Heer, geef hun de eeuwige rust.
Rest eternal grant unto them.
And may light perpetual shine upon them.
Rest eternal grant unto them, O Lord.
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PSALM 121
I will lift up mine eyes unto the hills:
From whence cometh my help.
My help cometh even from the Lord:
Who hath made heaven and earth
He will not suffer thy foot to be moved:
And he that keepeth thee will not sleep.
Behold, he that keepeth Israel:
Shall neither slumber nor sleep.
The Lord himself is thy keeper:
He is thy defence upon thy right hand.
So that the sun shall not burn thee by day:
Neither the moon by night.
The Lord shall preserve thee from all evil:
Yea, it is even he that shall keep thy soul.
The Lord shall preserve thy going out, and thy coming in:
From this time forth and for evermore.
Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft.
Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet, de wachter van Israël.
De Heer is je wachter,
de Heer is de schaduw aan je rechterhand:
overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.
De Heer behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.
Vertaling: Nieuwe Bijbelvertaling
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I HEARD A VOICE FROM HEAVEN
I heard a voice from heaven saying unto me,
Write, from Henceforth blessed are the dead which die in the Lord:
Even so saith the Spirit; for they rest from their labours.
Ik hoorde een stem uit de hemel die tot mij sprak:
Schrijf op: zalig zijn de doden die in de Here sterven.
En de Geest beaamt: want zij mogen rusten van hun moeite.

GABRIEL SIVAK
FÊTES DE VILLAGE EN PLEIN AIR
TEXT: VICTOR HUGO
Le bal champêtre est sous la tente.
On prend en vain des airs moqueurs;
Toute une musique flottante
Passe des oreilles aux coeurs.
On entre, on fait cette débauche
De voir danser en plein midi
Près d’une Madelon point gauche
Un Gros-Pierre point engourdi.
On regarde les marrons frire;
La bière mousse, et les plateaux
Offrent aux dents pleines de rire
Des mosaïques de gâteaux.
Le soir on va dîner sur l’herbe;
On est gai, content, berger, roi,
Et, sans savoir comment, superbe,
Et tendre, sans savoir pourquoi.
Feuilles vertes et nappes blanches;
Le couchant met le bois en feu;
La joie ouvre ses ailes franches:
Comme le ciel immense est bleu!
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Daar onder de tent is het dorpsfeest.
Als je hiermee spot doe je dat tevergeefs;
Want de golvende muziek
Gaat van de oren recht naar het hart.

The country dance is under canvas.
In vain, we try superior to appear;
The buoyant music floats right by us,
straight to our hearts right past our ears.

Je gaat er binnen, je doet jezelf de
losbandigheid cadeau om op het middaguur
een Grote Pierre, die er wat van kent,
te zien dansen
dicht aangedrukt tegen een Madelon,
die zelf ook niet lomp is.

We go in, joining this debauch,
at high noon, to see dancing
a certain Big Peter, who is not gauche,
close to a Madelon, who is not unpleasing.

Je ziet de kastanjes roosteren;
Het bier schuimt, en de dienbladen
Voorzien de door een lach omkranste
tanden van taarten als mozaïeken.
’s Avonds wordt er gegeten op het gras;
Iedereen is vrolijk, tevreden,
herder en koning tegelijk,
En schitterend, zonder te weten hoe,
En teder, zonder te weten waarom.
Groene bladeren en witte tafelkleden;
De ondergaande zon steekt het hout in brand;
De vreugde slaat zijn franke vleugels uit:
Wat is de weidse hemel blauw!

We see the chestnuts roasting;
the beer frothing, and the salvers
a mosaic of cakes proffering
to mouths full of teeth in laughter.
Come evening, we’ll eat on the grass;
We’re all happy, content, shepherd, king,
and, without knowing how, first-class,
and, without knowing why, loving.
Green leaves and white cloths gleaming;
The slowly sinking sun sets the wood ablaze;
Joy opens its honest wings:
The vast blue heavens amaze!
Vertaling: Jan Herman
Translation: Isobel Mackie
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BENJAMIN BRITTEN
HYMN TO ST.CECILIA
TEXT: W YSTAN HUGH AUDEN
I.
In a garden shady this holy lady
With reverent cadence and subtle psalm,
Like a black swan as death came on
Poured forth her song in perfect calm:
And by ocean’s margin this innocent virgin
Constructed an organ to enlarge her prayer,
And notes tremendous from her great engine
Thundered out on the Roman air.
Blonde Aphrodite rose up excited,
Moved to delight by the melody,
White as an orchid she rode quite naked
In an oyster shell on top of the sea;
At sounds so entrancing the angels dancing
Came out of their trance into time again,
And around the wicked in Hell’s abysses
The huge flame flickered and eased their pain.
Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.
In een schaduwrijke tuin liet deze heilige dame
Met eerbiedige cadans in een subtiele psalm
Als een zwarte zwaan bij wie de dood naderbij kwam,
In volmaakte kalmte haar gezang schallen:
En aan de rand van de oceaan bouwde deze onschuldige maagd
Een orgel om haar gebed kracht bij te zetten,
En daverende noten donderden uit haar grote
Machine over de Romeinse lucht.
De blonde Afrodite stond opgewonden op,
In verrukking gebracht door de melodie,
Zo wit als een orchidee reed ze geheel naakt
In een oesterschelp over het zeeoppervlak;
Bij zulke betoverende klanken kwamen de engelen
Dansend uit hun trance de tijd weer binnen
En rond de verdorvenen in de peilloze diepten van de hel
Flikkerde de enorme vlam en verzachtte hun pijn.
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Gezegende Cecilia, verschijn in visioenen
Aan alle musici, verschijn en inspireer:
Ten hemel gevoerde dochter, daal af en verbijster
Componerende stervelingen met onsterfelijk vuur.

II.
I cannot grow;
I have no shadow
To run away from,
I only play.
I cannot err;
There is no creature
Whom I belong to,
Whom I could wrong.
I am defeat
When it knows it
Can now do nothing
By suffering.
All you lived through,
Dancing because you
No longer need it
For any deed.
I shall never be Different. Love me.
Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.

Ik kan niet groeien;
Ik heb geen schaduw
Om van weg te rennen
Ik speel slechts.
Ik kan niet dwalen;
Er is geen schepsel
Aan wie ik toebehoor,
Dat ik onrecht zou kunnen doen.
Ik ben de nederlaag
Als die weet dat hij
Nu niets kan doen
Door te lijden.
Alles wat je beleefd hebt,
Dansend omdat je
Het niet langer
Voor enige daad nodig hebt.
Ik zal nooit anders zijn. Houd van me.
Gezegende Cecilia, verschijn in visioenen
Aan alle musici, verschijn en inspireer:
Ten hemel gevoerde dochter, daal af en verbijster
Componerende stervelingen met onsterfelijk vuur.
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III.
O ear whose creatures cannot wish to fall,
O calm of spaces unafraid of weight,
Where Sorrow is herself, forgetting all
The gaucheness of her adolescent state,
Where Hope within the altogether strange
From every outworn image is released,
And Dread born whole and normal like a beast
Into a world of truths that never change:
Restore our fallen day; O re-arrange.
O dear white children casual as bird
Playing among the ruined languages,
So small beside their large confusing words,
So gay against the greater silences
Of dreadful things you did: O hang the head,
Impetuous child with the tremendous brain,
O weep, child, weep, O weep away the stain,
Lost innocence who wished your lover dead,
Weep for the lives your wishes never led.
O cry created as the bow of sin
Is drawn across our trembling violin.
O weep, child, weep, O weep away the stain.
O law drummed out by hearts against the still
Long winter of our intellectual will.
That what has been may never be again.
O flute that throbs with the thanksgiving breath
Of convalescents on the shores of death.
O bless the freedom that you never chose.
O trumpets that unguarded children blow
About the fortress of their inner foe.
O wear your tribulation like a rose.
Blessed Cecilia, appear in visions
To all musicians, appear and inspire:
Translated Daughter, come down and startle
Composing mortals with immortal fire.
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Oh oor wiens schepselen niet kunnen wensen te vallen,
Oh kalmte van ruimtes die niet bang zijn voor gewicht,
Waar het verdriet zichzelf is en al de onbeholpenheid
Van haar puberteit vergeten heeft,
Waar de Hoop binnen het volstrekt vreemde
Wordt vrijgemaakt van elk versleten beeld,
En de Vrees, volledig en normaal als een beest,
Geboren wordt in een wereld van waarheden
die nooit veranderen:
Herstel onze gevallen dag; oh, herschik.
Oh lieve witte kinderen losjes als vogels,
Aan het spelen rond de verwoeste talen,
Zo klein naast hun grote verwarrende woorden,
Zo vrolijk afstekend tegen de grotere stiltes
Van vreselijke dingen die je gedaan hebt:
oh, laat je hoofd hangen,
Roekeloos kind met het geweldige brein,
Oh ween, kind, ween, oh ween de vlek weg,
Verloren onschuld die wenste dat je minnaar dood was,
Ween voor de levens die jouw wensen nooit hebben geleid.
Oh kreet geschapen terwijl de strijkstok van
de zonde over onze trillende viool wordt getrokken.
Oh ween, kind, ween, oh ween de vlek weg.
Oh wet die onder tromgeroffel door harten wordt
doorgegeven tegen de nog lange winter van
onze intellectuele wil.
Wat geweest is komt misschien nooit meer terug.
Oh fluit die bonst met de dankbrengende adem
Van herstellenden op de kusten van de dood.
Oh zegen de vrijheid waar je nooit voor gekozen hebt.
Oh trompetten waarop zorgeloze kinderen blazen
Rond het fort van hun innerlijke vijand.
Oh draag je rampspoed als een roos.
Gezegende Cecilia, verschijn in visioenen
Aan alle musici, verschijn en inspireer:
Ten hemel gevoerde dochter, daal af en verbijster
Componerende stervelingen met onsterfelijk vuur.
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ARVO PÄRT — Solfeggio
MĀRTIŅŠ V IĻUMS — Le temps scintille
ARVO PÄRT — Virgencita
VALENTIN SILVESTROV — Dyptich
I. Otche Nash
II. Zapovit
ĒR IK EŠENVALDS — A Drop in the Ocean
PĒTER IS VASKS — Mūsu māŠu vārdi
VALENTIN SILVESTROV — Tikha nich’
ARVO PÄRT — Da pacem Domine
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CONTR APUNCTUS

OV E R D E O O S T Z E E ,
R ECH T NA A R DE Z IEL
N
Dit concert is een kwestie van achteroverleunen en genieten: het
Lets Radiokoor laat horen hoe elke componist op zijn manier en met zijn
technieken zijn verhaal vertelt. Het ene moment wordt u verwend met
de warme klanken van Pärts meditatieve klankenwereld. Maar dirigent
Sigvards Kļava is er ook bewust naar op zoek om uw oren te verfrissen
met muziek uit Oost-Europa, door middel van werken van minder vaak
gehoorde componisten als Valentin Silvestrov.
Van Arvo Pärt (1935) klinken drie stukken. In zijn Solfeggio mediteert de componist over de solmisatienoten do re mi fa sol la si — de
eenvoudigste toonladder — , die steeds herhaald worden gezongen, in de
voor Pärt typische stijl van tintinabuli die effecten en klankmengingen
oproept van klokgelui. Maar dit stuk gaat verder dan slechts een solfègeoefening: vanuit deze toegankelijke muziek ontstaat een echt verhaal.
Pärt werd voor zijn Virgencita geïnspireerd door een legende over
Juan Diego Cuauhtlatoatzin, een Azteekse heilige aan wie in 1531 Maria
verscheen — de eerste Maria-verschijning die door het Vaticaan werd
erkend. Pärt werd door Agustin Gutierrez Canet, de Mexicaanse
ambassadeur in Estland, uitgenodigd voor een bezoek aan Mexico. Pärt
componeerde Virgencita als cadeau aan de lokale bevolking. Het is een
hypnotiserend gebed, gericht aan Maria, de Maagd van Guadelupe.
Zijn Da pacem Domine droeg Pärt op aan de slachtoffers van de
terroristische aanslagen in Madrid in 2004. De tekst is gebaseerd op een
hymne uit de zesde of zevende eeuw die Bijbelteksten parafraseert. Het
korte stuk bestaat in meerdere versies, voor a capella koor en met begeleiding van orkest of strijkkwartet. Dit gebed om vrede is een langzaam,
mediatief stuk muziek waarin nagenoeg geen beweging lijkt te zijn, waarvan het effect zeer hypnotiserend is.
Mārtiņš Viļums (1974) is een veelzijdig Letse accordeonist en
componist. Zo schrijft hij onder meer ook filmmuziek en muziek voor
kinderen. In Le temps scintille, op teksten van Valéry en Rilke, maakt hij
OV E R D E O OST Z E E , R E C H T N A A R D E Z I E L
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gebruik van bijzondere vocale technieken om een onomatopoëtisch effect te verkrijgen. Het geluid van een suizende wind wordt door de zangers opgewekt door zwaar ademen en sissen. Het stuk won het 52ste
UNESCO International Rostrum of Composers in 2005 in Wenen.
De Oekraïner Valentin Silvestrov (1937) is een van de belangrijke hedendaagse componisten voor vocale muziek, al begon hij pas laat
te componeren voor koor en wordt zijn werk in West-Europa nog altijd
wat onderschat. Hij experimenteerde met verschillende avantgardistische
stijlen, maar sinds de val van de Sovjetunie schrijft hij meer spirituele
muziek, rijk aan Russisch-orthodoxe invloeden. Silvestrov omschrijft zijn
muziek als ‘een echo van dat wat al bestaat’, al doet hij daarmee zijn eigen
originaliteit geen recht. Zijn toon is lyrisch, zwevend, hypnotiserend, en
al zijn er inderdaad sporen te herkennen van Górecki, Pärt en Kancheli,
Silvestrovs muziek kent een eigen puurheid en een geconcentreerde mystiek. De tekst van Dyptich bestaat uit het Onzevader en een gedicht van
Taras Shevchenko. Het stuk is tegelijk klaaglijk en uitbundig, het heeft
iets bitterzoets. Ticka Nich’ is een wiegelied voor kerst — de Oekraïense
versie van Stille Nacht.
In A Drop in the Ocean staat het leven van moeder Teresa centraal.
Ērik Ešenvalds (1977) maakt gebruik van het Onzevader en teksten van
de heilige Franciscus en moeder Teresa van Calcutta. Diverse avantgardistische technieken, waaronder fluiten en luid ademen, worden ingezet
met een zeer expressief en mystiek resultaat. Van tienstemmige, zeer volle
en extatische polyfonie ontwikkelt het stuk naar complete stilte.
In Mūšu māsu vārdi (‘de namen van onze moeders’) van Pēteris
Vasks (1946) gaat het om de koosnaampjes voor Letse moeders, die traditioneel werden afgeleid van vogelnamen. De geschiedenis van Letland
is voor Vasks altijd een geliefd onderwerp, en ook dit poëtische stuk past
in die context. Het is avontuurlijke en intense muziek met een rijke harmonische ondergrond. Elementen uit traditionele Letse muziek gaan een
dynamische dialoog aan met Vasks’ eigentijdse muzikale taal.
Susanne Vermeulen
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AC R O S S T H E B A LT I C
SE A , S TR A IGH T
TO THE SOU L

E
This concert is of the sit-back-and-enjoy variety: the Latvian
Radio Choir demonstrates how every composer in his own way and using
his own techniques tells his story. One moment you are spoiled with
the warm sounds of Pärt’s meditative soundscape, the next conductor
Sigvards Kļava sets out to broaden your palate with music from Eastern
Europe and by lesser-known composers like Valentin Silvestrov.
Three works by Arvo Pärt (1935) are performed. In his Solfeggio,
the composer meditates on the solmization notes do re mi fa sol la si —
the simplest musical scale — which are sung repeatedly in Pärt’s typical
tintinnabuli style conjuring up effects and sound mixtures of ringing bells.
Still, this piece is more than a solfège exercise. From this accessible music,
a true story develops.
Pärt drew inspiration for Virgencita from a legend about Juan
Diego Cuauhtlatoatzin, an Aztec to whom saint Mary appeared in 1531.
It was the first Mary apparition that was recognised by the Vatican. Pärt
was invited by Agustin Gutierrez Canet, the Mexican ambassador to
Latvia, for a visit to Mexico. He composed Virgencita as a gift to the
local population. It is a hypnotising prayer dedicated to Mary, Our Lady
of Guadalupe.
Da pacem Domine, Pärt dedicated to the victims of the 2004
Madrid terrorist attacks. The text is based on a hymn from the sixth or
seventh century paraphrasing bible texts. There are several versions of the
short piece: for a capella choir and accompanied by orchestra or string
quartet. This prayer for peace is a slow, meditative piece with scarcely any
discernible movement and a very hypnotic effect.
Mārtiņš Viļums (1974) is multifaceted Latvian accordionist and
composer. His work includes film music and music for children. In a setting to texts by Valéry and Rilke, Le temps scintille uses special vocal techA C R O S S T H E B A LT I C S E A , S T R A I G H T T O T H E S O U L
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niques to achieve an onomatopoeic effect. The singers conjure up the sound
of a whistling wind by heavy breathing and hissing. In 2005, the piece won
the 52nd UNESCO International Rostrum of Composers in Vienna.
The Ukrainian Valentin Silvestrov (1937) is one of the most important contemporary composers for vocal music even though he came
late to choral composition and his work is still somewhat underestimated
in Western Europe. He experimented with various avant-gardist styles,
but has been writing more Russian Orthodox-inspired spiritual music
since the fall of the Soviet Union. Not doing any justice to his own originality, Silvestrov describes his music as ‘an echo of what is already there’.
His tone is lyrical, drifting, hypnotic, and even though there are notes
of Górecki, Pärt and Kancheli, Silvestrov’s music has its own purity and
concentrated mysticism. Dyptich is set to texts of the Our Father and a
poem by Taras Shevchenko. The piece is at the same time plaintive and
exuberant with a bittersweet note. Ticka Nich’ is a lullaby for Christmas,
the Ukrainian version of Silent Night.
A Drop in the Ocean centres on the life of Mother Teresa. Ērik
Ešenvalds (1977) uses the Lord’s Prayer and texts by Saint Francis and
Mother Teresa from Calcutta. He uses various avant-garde techniques,
including whistling and breathing loudly to great expressive and mystical effect. The piece evolves from a very full and ecstatic ten-voice
polyphony to complete silence.
Mūšu māsu vārdi (‘the names of our mothers’) by Pēteris Vasks
(1946) is about the epithets for Latvian mothers traditionally derived from
bird names. Latvian history is one of Vasks’s favoured topics and this poetic piece fits the bill. It is adventurous and traditional Latvian music with
a rich harmonic foundation. Elements from traditional Latvian music
enter into a dynamic dialogue with Vasks’s contemporary musical idiom.
Susanne Vermeulen
Translation: Isobel Mackie
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MĀRTIŅŠ VIĻUMS
LE TEMPS SCINTILLE
TEXT: RAINER MARIA RILKE & PAUL VALÉRY
Le temps scintille et le songe est savoir
Et le ciel chante a l’âme consumée
Le changement des rives en rumeur.			
Wir nun ziehen allem vorbei luftiger Austausch.
sur mes yeux clos, secrets éblouissants
Ein Mal jedes, nur ein Mal.
Ein Mal und nicht mehr.
Und wir auch ein Mal.
Ah! Le soleil… Quelle ombre de tortue		
pour l’ âme, achille immobile à grands pas!
Siehe, ich lebe. Woraus? Weder Kindheit noch Zukunft
werden weniger … Überzäliges Dasein
entspringt mir im Herzen.
allez! Tout fuit! Ma présence est poreuse
le don de vivre a passé dans les fleurs!		
Nehmen immer Abschied.
a pris déjà ton parti lentement
qu’un long regard sur le calme des dieux!
		
De tijd sprankelt, en dromen is weten
En de hemel zingt voor de ziel, door vuur verteerd
En het zand wordt klank.
We zijn niet meer dan een ademtocht.
Op mijn gesloten ogen, grote geheimen
Eén keer, elk ding,
Eén keer. Eén keer en dan nooit meer.
En ook wij, slechts één keer
Ah! De zon… Schildpadschaduw
Voor de ziel — Achilles staat wijdbeens stil!
Kijk, ik leef. Waarvan? Kindertijd en toekomst
Ze worden niet kleiner … Overweldigend bestaan
Ontspruit in mijn hart.
Kom! Laat alles los! Mijn aanwezigheid is poreus
Het geschenk van het leven is overgegaan op de bloemen!
… neemt altijd langzaam afscheid
… kiest nu langzaam jouw kant
… een lange bezinning over goddelijke rust!
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Time sparkles, and to dream is to know
And heaven sings to the soul consumed by fire
And transformation of the shore into sound.
We alone pass by like exchange of breath.
On my closed eyes, dazzling secrets …
Just once, each thing,
Just once. Once and no more.
And we too, just once
Ah! The sun… Tortoise-shadow
For the soul, Achilles striding, but for ever still!
See, I am living. On what? Neither childhood nor future
Grow less… Overwhelming existence
Springs up in my heart.
Come! All things flee! My very presence is porous
The gift of life has passed into the flowers!
… always taking leave
… has slowly now taken your side
… a long contemplation of divine calm!
Translation: Richard Cox
Vertaling: Isobel Mackie

ARVO PÄRT
VIRGENCITA
Virgencita de Guadalupe, salva nos.
Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros.
Virgencita, salva nos.
Santa María, Madre de Dios, salva nos,
ruega por nosotros pecadores.
Salva nos, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Nuestra Señora de Guadalupe, Virgencita,
ruega por nosotros. Amén.
Kleine Maagd van Guadalupe, red ons
Heilige Maria van Guadalupe, bid voor ons.
Kleine Maagd, red ons.
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Heilige Maria, Moeder Gods, red ons,
Bid voor ons zondaars.
Red ons, nu en in het uur van onze dood.
Onze Vrouwe van Guadalupe, kleine Maagd,
bid voor ons. Amen.
Virgin Mary of Guadalupe, save us.
Holy Mary of Guadalupe, pray for us.
Virgin Mary, save us.
Holy Mary, Mother of God, save us,
pray for us sinners.
Save us, now and in the hour of our death.
Our Lady of Guadalupe, Virgin Mary,
pray for us. Amen.
VALENTIN SILVESTROV
DIPTYCH
I. OTCHE NASH
Otche nash izhe yesi na nebesikh!
Da svyatisya imya Tvoye,
Da priidet’ tsarstviye Tvoye,
Da budet volya Tvoya yako na nebesi i na zemli.
Khleb nash’ nasushchnïy dazhd’ nam dnes’
I ostavi nam dolgi nasha, yakozhe i mï
Ostavlyaem dolzhnikam nashïm:
I ne vvedi nas vo iskusheniye,
No izbavi nas ot lukavago.
Amin’.
Onze Vader die in de hemelen zijt
Our Father which art in heaven,
Geheiligd zij Uw naam.
Hallowed be thy name.
Uw rijk kome.
Thy kingdom come.
Uw wil geschiede op aarde als in de hemel.
Thy will be done in earth,as it is in heaven.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
Give us this day our daily bread.
En vergeef ons onze schulden
And forgive us our trespasses,
Gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. as we forgive those who trespass against us.
En leid ons niet in bekoring
And lead us not into temptation,
Maar verlos ons van het kwade.
but deliver us from evil.
Amen.
Amen.
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II. ZAPOVIT
TEXT: TARAS SHEVCHENKO
Yak umru, to pokhovayte
Mene na mogili
Sered stepu shirokogo
Na Vkraini miliy.
Shchob lani shirokopoli,
I Dnipro, i kruchi
Bulo vidno, bulo chuti,
Yak reve revuchiy.
Pokhovayte ta vstavayte,
Kaydani porvite
I vrazhoyu zloyu krov’yu
Volyu okropite.
I mene v sem’i velikiy
V sem’i vol’riyb noviy.
Nezabud’te pomyanuti
Nezlim tikhim slovom.
Wanneer ik dood ben, begraaf me dan
Op een heuvel
In de wijde steppe
Van mijn geliefde Oekraïne,

When I shall have died, so bury
Me on a hill
Amid the steppe the wide
On the Ukraine the darling,

En de velden, de uitgestrekte velden
En de Dnjepr en de hellingen
Worden zichtbaar, worden hoorbaar,
Hoor de bruller brullen.

For the fields the earth-wide fields
And the Dnepr and the steeps
Would be visible, would be audible,
How the roarer is roaring.

Sta op uit de doden,
Verbreek de ketenen
En met het (vijandige) slechte bloed van de
vijand, besprenkel-heilig de vrijheid.

Have buried and stand up,
Break the chains up
And with the enemy’s (hostile) evil blood
Besprinkle-sanctify the freedom.

En in de grote familie,
De vrijen, de nieuwen in de familie,
Vergeet niet mij te gedenken
Met een vriendelijk, ingetogen woord.

And in the family the large,
In the family the free, the new,
Don’t forget to remember me
With unevil quiet word.
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ĒRIKS EŠENVALDS
A DROP IN THE OCEAN
Pater noster qui es in coelis,
Sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua sicut in coelo et in terra;
panem nostrum quotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Lord, make me a channel of your peace,
Where there is hatred, let me sow love,
Where there is injury, let me sow pardon,
Where there is discord, let me sow harmony,
Where there is error, I may bring truth,
Where there is doubt, let me sow faith,
Where there’s despair, let me sow hope.
Heer, laat mij een kanaal zijn van uw vrede,
Waar er haat is, laat mij liefde zaaien,
Waar er pijn is, laat mij vergiffenis zaaien,
Waar er onenigheid is, laat mij harmonie zaaien,
Waar er fouten zijn, kan ik de waarheid brengen,
Waar er twijfel is, laat mij geloof zaaien,
Waar er wanhoop is, laat mij hoop zaaien.
Where there are darkness, I may bring light,
Where there is sadness, I may bring joy,
Where there are darkness,
Where there are sadness, sadness and darkness, doubt, injury, hatred, dispair and
hatred,sadness, error, discord and error and dispair, hatred, injury, doubt, dispair
I may bring light, I may bring joy.
I may bring light!
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Waar er duisternis is, kan ik licht brengen,
Waar er verdriet is, kan ik vreugde brengen,
Waar er duisternis is,
Waar er verdriet is, verdriet en duisternis, twijfel, pijn, haat, wanhoop en haat,
verdriet, fouten, onenigheid en fouten en wanhoop, haat, pijn, twijfel, wanhoop
Kan ik licht brengen, kan ik vreugde brengen.
Kan ik licht brengen!
Oh, that I had the wings of a dove!
I would fly away.
I would flee far away and be at rest,
I would find my place of shelter far from the tempest and storm.
Oh, had ik maar de vleugels van een duif!
Ik zou wegvliegen.
Ik zou ver wegvliegen en rust kennen,
Ik zou mijn schuilplaats vinden, ver weg van storm en onweer.
Jesus, You are my God,
Jesus, You are my Spouse,
Jesus, my Life my Love, my all in all.
Jezus, U bent mijn God,
Jezus, U bent mijn Geliefde,
Jezus, mijn Leven mijn Liefde, mijn alles in één.
My work is nothing,
but a drop in the ocean,
buti f I did not put that drop,
the ocean would be one drop the less…
Mijn werk is niet meer
Dan een druppel in de oceaan,
Maar zonder mijn druppel
Zou de oceaan een druppel minder tellen…

48

PĒTERIS VASKS
MŪSU MĀŠU VĀRDI
TEXT: MARIS CAKLAIS
Dzilna, tu dzirdi mani?
Cielava, atsaucies!
(Tramvaji rībēdami
Rīta pusmiglā dziest).
Ja vien varētu, uzietu
Cauri gadiem (un neliktos daudz),
Kur grieze griež bērniem maizi,
Kur vālodze lietu sauc,
Siltu laiku kur sadzied Žube
(ai, spārnu sasvītrots logs).
Bet zeme ir virsū uzbērta,
Un virsū uzstādīts koks.
Kādu roku un klēpju
Paglābts manas dzīvības trauks?
Putni – noslēpuma slēpēji
Putni un kapulauks.
Ai, smagā, zinošā zeme,
Ai, vēji, plēsēji, grauzēji,
Ņemiet ņemamo visa ņēmēji,
Tikai galotni nenolauziet,
Lai palika galotnīte,
Kur putniem uzmesties.
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Nuthatch, kun je mij horen?
kwikstaart, spreek tegen mij!
(Ratelende trams verdwijnen in de dunne ochtendmist).
Als ik kon, zou ik doorheen de jaren
(die nooit te veel lijken)
Vinden waar de kwartelkoning brood kruimelt voor zijn jongen,
waar de gele lijster om regen smeekt,
en waar de vink om zacht weer bidt
(de vleugels klapperend tegen het vensterraam).
Helaas, alles zit nu onder de aarde, en onder een boom.
Welke handen hebben het voederplankje van mijn leven gered?
De vogels bewaren het geheim, de vogels en het kerkhof.
Oh, bodem, zwaar door de last van de kennis,
oh, winden die trekken en knagen, neem mee wat jullie kunnen,
laat alleen de boomtop heel,
laat de boomtop staan zodat de vogels erin kunnen neerstrijken.
Nuthatch, can you hear me?
wagtail, talk to me!
(Rattling trams fade out in thin morning mist).
If I only could, I would find out through the years
(which never seem too many),
where the corn-crake cuts bread for the young,
where the yellow thrush calls for rain,
and where the finch calls for mild weather
(the wings crisscrossing the window pane).
Alas, all is now under earth, and under a tree.
What hands and what laps have saved the tray of my life?
The birds keep the secret, the birds and the graveyard.
Oh, soil, heavy with the burden of knowledge,
oh, tearing and gnawing winds, take what you may,
you takers, leave but the tree-top unbroken,
let the tree-top remain for the birds to perch.
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VALENTIN SILVESTROV
TIKHA NICH’
Tikha nich’, svyataya nich’,
Yasnist’ Ilet’sya vid zirnits.
Diti non’ka presvyata, taka yasna,
Moe zorya, spochivae v tikhim sni.
Stille nacht, heilige nacht,
Het licht van de ochtendster schijnt helder.
Het heilige kind is zo puur;
Slaap, mijn ster, in hemelse vrede.
Silent night, holy night,
The light of the morning star is bright.
The holy child is so pure;
Sleep, my star, in heavenly peace.
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ARVO PÄRT
DA PACEM DOMINE
Da pacem, Domine,
in diebus nostris
quia non est alius
qui pugnet pro nobis,
nisi tu Deus noster.
Geef vrede, Heer,
In onze dagen
Want er is geen ander
Die voor ons vecht,
Behalve U, onze God.
Give peace, O Lord,
in our time
Because there is no one else
Who fights for us
If not You, our God.
Vertaling/translation: Katleen LeBruyn
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S I N T- R O M B O U T S K AT H E D R A A L
S A I N T R U M B O L D ’ S C AT H E D R A L

TENSO
W ER EL D CR E AT I E
TENSO
WOR LD PR EM IER E
PETR A VER MOTE
H E N R I C H A L E T d i r ige n t /co n d u c to r
LUC TOOTEN cello
V I NCEN T CA ER S slag we rk /pe rc u ssion
D E 2 D E A D E M — M A A R T E N VA N I N G E L G E M
D E T N O R S K E S O L I S T KO R — G R E T E P E D E R S E N
J E U N E C H Œ U R D E PA R I S — H E N R I C H A L E T
K A LLIOPE — SA BINE H A ENEBA LCK E
S A LV O C A L E E — W I M S A LV O
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PETR A VER MOTE — Scents of Fragrance
I. Mild the mist up on the hill
II. Soft Snow
III. No sound is uttered
IV. Cold Clear and Blue
V. Laughing Song

Inleiding door Petra Vermote op za 14 mei om 16:15 in Cultuurcentrum Mechelen
Introduction in Dutch by Petra Vermote on sa 14 May 4:15 PM in the Cultural Centre Mechelen
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CONTR APUNCTUS

S CEN T S OF F R AGR A NCE

N
Vanuit de wens om ook componisten van eigen bodem voor het
voetlicht te brengen, besteedt Festival van Vlaanderen – Mechelen in
samenspraak met het TENSO Network elk jaar een compositieopdracht uit aan Belgisch talent. Met Scents of Fragrance laat de gevierde
Vlaamse toondichtster Petra Vermote enkele gedichten uit de Engelse
romantiek op een hedendaagse manier resoneren.
Petra Vermote, naast de vanzelfsprekende bezetting van vierstemmig koor vraag je voor Scents of Fragrance ook een cello en
percussie. Vanwaar deze originele keuze, en wat is de precieze
rol van deze toegevoegde instrumenten?
Ik wist dat principieel elke bezetting mogelijk was, maar ik heb
niet lang moeten nadenken over deze keuze. Slagwerk biedt enorm veel
ritmische mogelijkheden, maar ook naar kleur toe is percussie bijzonder
rijk. De cello is een beetje de lyrische tegenhanger. Beide instrumenten
hebben een redelijk zelfstandige rol en zijn niet uit het werk weg te denken: er zijn instrumentale tussenspelen en de partijen zijn ook qua sfeer
vaak sterk met de zangpartijen verbonden.
De titel van het werk, Scents of Fragrance, spreekt tot de verbeelding. Vanwaar komt die frase en hoe werkt die muzikaal in het
werk door?
De titel komt uit een gedicht van Emily Brontë. Haar gedichten
roepen bij mij meteen een klankbeeld op van een visuele kracht. Het lezen
van haar gedichten is bijna een synesthetische ervaring. Dat simultaan
aanspreken van meerdere zintuigen is vaak aanwezig in Brontës poëzie en
dat probeer ik er uit te halen. Vergeleken met mijn andere composities is
dit werk dan ook tamelijk programmatisch. Je kan immers nooit ingaan
tegen het spontane dat de tekst in je oproept.
Voor de tekst van je werk kies je gedichten van Emily Brontë,
William Wordsworth en William Blake. Wat verbindt deze
auteurs?
Ten eerste hun buitengewoon prachtige Engels. Met een paar
SCENTS OF FR AGR ANCE

55

goedgekozen woorden hebben ze meteen de juiste sfeer vast en ook de
klank van hun taal trok me aan aan. Daarnaast koos ik deze gedichten
omwille van het gemeenschappelijke onderwerp van transcendentie. Als je
de gedichten leest, krijg je meteen het gevoel dat er nog ergens iets ‘boven’
de tekstoppervlakte zit: de gedichten hebben vele lagen, en je krijgt nooit
het gevoel dat je het einde van die lagen bereikt. Het zijn ook allemaal
zeer romantische gedichten, zonder sentimentalistisch te zijn. Het lezen
van deze teksten geeft mij een voldoening die met weinig te vergelijken
valt. Deze compositie ligt me dan ook echt nauw aan het hart.
Hoe vertaal je die tekstuele inhoud naar de partituur?
Dat is natuurlijk een componistengeheim (lacht)! Voor mij zijn mijn
oren mijn grootste connectie met de buitenwereld, en elke visuele prikkel
zet ik in mijn verbeelding instinctief om in klank. Wanneer ik teksten lees,
leg ik onmiddellijk een link met een soort van innerlijke muzikale wereld.
Is die klankenwereld tonaal, atonaal, modaal, …?
Meestal ontstaat pas tijdens het componeren het besef dat er een
tooncentrum in het werk geslopen is, en dat een bepaalde noot of een
bepaald akkoord belangrijker is dan een ander. Maar dat gebeurt altijd
spontaan en houdt zeker geen restricties in; het beperkt nooit de vrijheid
die ik als componist ervaar en wil blijven ervaren.
Hoe is Scents of Fragrance in grote lijnen opgebouwd?
Het werk bevat vijf koordelen die in principe ook apart kunnen
worden uitgevoerd, maar in zijn geheel heeft het werk natuurlijk het meeste kracht. Eerst klinken twee koordelen, dan een instrumentaal tussenstuk, opnieuw gevolgd door twee koordelen, een instrumentaal tussenstuk
en dan het slotdeel op het fantastische Laughing song van William Blake.
Er zit veel variatie in het werk, want ik wissel bewust af tussen actievere
stukken en meer ingetogen passages. De volgorde van de gedichten heb
ik trouwens ook intuïtief bepaald; hoewel het werk in zijn totaliteit niet
echt een verhaal vormt, is er voor mij geen andere volgorde denkbaar.
Wat kan het vandaag nog betekenen om een componist te zijn?
De maatschappij is voortdurend in verandering. Mensen veranderen mee, maar enkele wezenlijke dingen blijven altijd dezelfde. Elk individu heeft nu eenmaal behoefte aan communicatie en expressie, en enkel
het medium voor die expressie verandert. Die communicatieve functie
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van kunst zie je heel goed in totalitaire regimes, waar sommige kunst
meteen verboden wordt, precies omwille van haar maatschappelijke impact. Kunstenaars zijn buitengewoon noodzakelijk omdat ze een kritische
afstand aannemen tegenover de maatschappij. Anno 2016, in volle crisis,
hebben we dus meer dan ooit behoefte aan kunst, en als componist kan je
daarin niet eigenwijs genoeg zijn!
Wat kan het publiek overtuigen om naar dit concert te komen?
Het is in alle opzichten gewoon een ontzettend leuk project. Uit
verschillende landen komen mensen samen om muziek maken, en dat
smeedt echt banden. Niet alleen is muziek een universele taal om te begrijpen, ze wordt hier ook ‘universeel’ uitgevoerd. Dat maakt die band
extra sterk en dat zal in ieder geval zichtbaar en hoorbaar zijn.
Interview opgetekend door Arne Herman

S CEN T S OF F R AGR A NCE

E
Every year, acting from a desire to put Belgian composers
in the spotlight and in collaboration with the TENSO Network,
Flanders Festival Mechelen commissions a composition from a local talent. With Scents of Fragrance, the celebrated Flemish composer
Petra Vermote lends a contemporary ring to a few poems from English
Romanticism.
Petra Vermote, in addition to the self-explanatory arrangement
of a four-voice choir, you add cello and percussion to Scents of
fragrance. What inspired this original choice and what precisely
do these instruments add?
I knew that any arrangement was possible in principle, but I didn’t
need long to consider. Percussion offers an enormous range of rhythmic
possibilities, but it also has so much to offer in terms of timbre. The cello
SCENTS OF FR AGR ANCE
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is in a way its lyrical counterpart. Both instruments have a reasonably
independent role and are indispensible. There are instrumental interludes
and also, in terms of ambience, the parts are often strongly interconnected
to the choral parts.
The title of the work, Scents of Fragrance, appeals to the imagination. Where does this phrase come from and how does it play
in the work?
The title comes from a poem by Emily Brontë. Her poems immediately evoke in me a soundscape of a visual power. Reading her poems is
almost a synaesthetic experience. This simultaneous multi-sensory appeal is
often present in Brontë’s poetry and I try to bring this to the surface. As a
result, unlike my other compositions, this work is rather programmatic. After
all, you can never work against what the text spontaneously evokes in you.
You selected poems by Emily Brontë, William Wordsworth and
William Blake to set your work to. What connects these authors?
First, there is their extraordinarily beautiful English prose. With
a few well-chosen words, they capture the right mood from the outset
and the sound of their language appealed to me as well. I also chose these poems because they all deal with transcendence. When reading these
poems, you immediately get the sense there is something above the surface
of the text. There are many layers and you never feel you’ve got through all
of them. They are also all very romantic poems with no sentimentalism.
Reading these texts gives me a kind of satisfaction that can’t be compared
to much. So this composition lies really very close to my heart.
How do you get from text to score?
That, of course, would be telling [laughs]! To me, my ears are my
greatest connection to the outside world, and my imagination instinctively
turns every visual stimulus into sound. When I read a text, I immediately
connect it to a kind of inner musical world.
Is that musical world tonal, atonal, modal…?
It is usually only during the composing stage when I realise that a tonal centre has snuck its way into the work and that a certain note or a certain
chord is more important than another. But that always happens spontaneously and certainly doesn’t entail any restrictions; it never limits the freedom
that I experience, and want to continue to experience, as a composer.
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How is Scents of Fragrance structured?
The work contains five choral parts which, in principle, can also be
performed individually. Although the work is most powerful as a whole.
First there are the sounds of two choral parts, then an instrumental transition piece, followed again by two choral parts, an instrumental transition
piece and then the final part set to the fantastic Laughing Song by William
Blake. The work is very varied because I deliberately alternate between
more active and more understated passages. The order of the poems is also
dictated by intuition and although the work in its totality does not really
make up a story, I wouldn’t consider any other order.
What can it mean today to be a composer?
Society is continuously changing. People change with it, but a few
fundamental things always remain the same. In the end, every individual has a need for communication and expression and the only thing
that changes is the medium for it. The communicative function of art is
demonstrated particularly well by totalitarian regimes where certain art
is immediately banned precisely because of its social impact. Artists are
truly necessary because they take a critical distance from society. In 2016,
in full crisis, the need is greater than ever for art and tenacity serves a
composer well in that!
How would you persuade people to attend this concert?
It is just an immensely fun project any which way you look at it.
People from different countries get together to make music and this activity
really forges bonds. Not only is music a universal language in the way it is
understood. Here it is also universal in the sense of the people who perform
it. It makes that bond extra strong and that will certainly shine through.
Interview transcribed by Arne Herman
Translation: Isobel Mackie
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PETRA VERMOTE
SCENTS OF FRAGRANCE
I. MILD THE MIST UPON THE HILL
TEXT: EMILY BRONTË
Mild the mist upon the hill
Telling not of storms tomorrow;
No, the day has wept its fill,
Spent its store of silent sorrow.
O, I’m gone back to the days of youth,
I am a child once more,
And ‘neath my father’s sheltering roof
And near the old hall door
I watch this cloudy evening fall
After a day of rain;
Blue mists, sweet mists of summer pall
The horizon’s mountain chain.
The damp stands on the long green grass
As thick as morning’s tears,
And dreamy scents of fragrance pass
That breathe of other years.
Mild is de nevel op de heuvel
Die voor morgen geen storm voorspelt;
Nee, de dag heeft voluit gehuild,
En zijn voorraad stil verdriet verbruikt.
O, ik keer terug naar de dagen van mijn jeugd,
Opnieuw een kind ben ik,
Onder het veilige dak van mijn vader
En nabij de deur van het oude portaal
Zie ik hoe deze bewolkte avond valt
Na een dag vol regen;
Blauwe nevels, zoete nevels van ’s zomers kleed
Als een bergketen aan de horizon.
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De waas hangt boven het lange groene gras
Zo dik als ochtendtranen,
En dromerige aroma’s van geuren komen voorbij
En ademen andere jaren.

II. SOFT SNOW
TEXT: WILLIAM BLAKE
I walked abroad in a snowy day:
I ask’d the soft snow with me to play:
She played and she melted in all her prime,
And the winter call’d it a dreadful crime.
Ik wandelde buiten op een sneeuwachtige dag:
ik vroeg de zachte sneeuw met me te spelen:
Ze speelde en smolt in al haar pracht,
En de winter noemde het stelen.

III. NO SOUND IS UTTERED
TEXT: WILLIAM WORDSWORTH
No sound is uttered, - but a deep
and solemn harmony pervades
the hollow vale from steep to steep,
and penetrates the glades.
Far-distant images draw nigh,
called forth by wondrous potency
of beamy radiance, that imbues,
whate’er it strikes, with gem-like hues!
Geen geluid wordt geuit, -alleen een diepe
en plechtige harmonie
vervult de holle vallei van zij tot zij,
doordringt elke holte.
Verre beelden komen dichtbij,
gelokt door wonderlijke kracht
van een schitterende gloed die
eender wat het beroert vervult, met edelstenen pracht!
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IV. COLD CLEAR AND BLUE
TEXT: EMILY BRONTË
Cold clear and blue the morning heaven
Expands its arch on high
Cold clear and blue Lake Werna’s water
reflects that winter’s sky
The moon has set, but Venus shines,
A silent silvery star.
Koud helder en blauw de ochtendhemel
haar welving dijt hoog uit
Koud helder en blauw weerkaatst het Werna-meer in haar water
de winterlucht
De maan ging onder, maar Venus schijnt,
Een stille zilveren ster.

V. LAUGHING SONG
TEXT: WILLIAM BLAKE
When the green woods laugh with the voice of joy,
And the dimpling stream runs laughing by;
When the air does laugh with our merry wit,
And the green hill laughs with the noise of it;
When the meadows laugh with lively green,
And the grasshopper laughs in the merry scene;
When Mary and Susan and Emily
With their sweet round mouths sing ‘Ha ha he!’
When the painted birds laugh in the shade,
Where our table with cherries and nuts is spread:
Come live, and be merry, and join with me,
To sing the sweet chorus of ‘Ha ha he’.
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Wanneer de groene bossen lachen met de stem van vreugde,
en de stroom lachend voorbij kabbelt;
Wanneer de lucht lacht met onze dartele geestigheid,
en de groene heuvels lachen met haar lawaai;
Wanneer de weiden lachen met hun levendige groen,
en de sprinkhaan lacht in dit dartele tafereel;
Wanneer Mary en Susan en Emily
met hun zoete monden zingen ‘Hahahe!’
Wanneer de kleurige vogels lachen in de schaduw,
wanneer onze tafel met kersen en noten is gedekt:
Kom, leef en wees vrolijk
en zing met mij het zoete refrein van ‘Hahahe’.
Vertalingen/translation: Saskia
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V R / F R 1 3 M E I / M AY 2 0 1 6 
15:00—18:00
Z O/ S U 1 5 M E I / M AY 2 0 1 6 
10:00—13:00
CULTUURCENTRUM MECHELEN/CULTUR AL CENTRE MECHELEN

TENSO YOUNG
COMPOSERS
W O R K S H O P (T YC W)
Met/with
L AT V I JA S R A DIO KOR I S ,
JA M ES WOOD & LEO SA M A M A

N
TENSO selecteert in het voorjaar van 2016 een vijftal jonge
componisten die gedurende twee sessies intensief mogen samenwerken met de professionele zangers van het Lets Radiokoor. Onder
begeleiding van componist-dirigent James Wood en componistmusicoloog Leo Samama maken ze kennis met verschillende dramatische effecten en klankkleuren die eigen zijn aan het kamerkoor.
Na afloop van de workshops maakt TENSO bekend wie van de
jonge toondichters naar de volgende ronde van de TENSO Young
Composers Workshop mag.
E
In the spring of 2016, TENSO will be selecting five young
composers who get to work closely with professional singers of the
Lithuanian Radio Choir for two sessions. Guided by composer-conductor James Wood and composer-musicologist Leo Samama they
will be introduced to various dramatic effects and timbres typical
of the chamber choir. After the workshops are completed, TENSO
will announce which of the young composers will advance to the
next round.
Tijdens de workshop heeft u de mogelijkheid de zaal
in stilte te betreden en te verlaten.
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During the workshop, you are free to enter and
exit the hall in all calm.

TE N SO AC TI E F WO R KS H O P
TE N SO AC TIVE WO R KS H O P

Z A / S A 1 4 M E I / M AY 2 0 1 6 
14:30—15:30
CULTUURCENTRUM MECHELEN/CULTUR AL CENTRE MECHELEN

T ENSO ACT I EF/
ACT IVE T ENSO:
WOR D (EV EN)
PROF ESSIONEEL Z A NGER /
B E C O M E A ( S H O R T- L I V E D )
PROF ESSIONA L SI NGER

Met/with
H E T LE T S R A DIOKO OR /
T H E L AT V I JA S R A DIO KOR I S
& S I G VA R D S K Ļ AVA
N
Het Lets Radiokoor zoekt enthousiaste zangers (m/v), geen
ervaring vereist! Wie noten kan lezen en nieuwsgierig is naar hedendaagse muziek krijgt een warme welkom en een verse partituur
van dirigent Sigvards Kļava. Grijp uw kans om uw stem te laten
versmelten met die van een professioneel ensemble!
E
The Latvian Radio Choir 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 Sigvards Kļava. Seize the
opportunity to let your voice blend with those of a professional
ensemble!

TE N SO AC TI E F WO R KS H O P
TE N SO AC TIVE WO R KS H O P

67

Z A / S A 1 4 M E I/ M AY 2 0 1 6 
1 3 : 3 0/ 1 : 3 0 A M - 1 7: 0 0/ 5 P M
CULTUURCENTRUM MECHELEN/CULTUR AL CENTRE MECHELEN

TENSO
MASTERCLASS
F O R C O N D U C T O R S (T MC)
Met/with
DE T NOR SK E SOL IS T KOR &
GR E T E PE DER SEN & DA N I E L R E US S

N
Dirigenten Grete Pedersen en Daniel Reuss nemen hun
dirigeerstokje op voor de TENSO Masterclass for Conductors.
Jonge, veelbelovende dirigenten krijgen de kans om samen te
werken met één van de beste kamerkoren uit Europa, onder toeziend oog van gerenommeerde dirigenten. Wees getuige van dit
fascinerende proces van het dirigeren.
E
Conductors Grete Pedersen and Daniel Reuss take up
the baton for the TENSO Masterclass for Conductors. Young,
promising conductors get the opportunity to work with one of
the best chamber choirs of Europe under the watchful eye of the
renowned conductors. Come bear witness to this fascinating process of conducting.
Sessies van 40 minuten (tijdens de workshop heeft u de
mogelijkheid de zaal in stilte te betreden en te verlaten).
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Sessions of 40 minutes (during the workshop, you are free to
enter and exit the hall in all calm).

TE N SO M ASTE RCL AS S FO R CO N D U C TO RS
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4 X TENSO DAYS
IN 2016
N
2016 heeft niet minder dan vier edities van TENSO Days in
petto. Naast Mechelen, kan u voor een portie hedendaagse
koormuziek ook terecht in:
E
2016 brings no less than four editions of TENSO Days.
After Mechelen, you also can visit next TENSO Days for your
portion of contemporary choral music:

TENSO DAYS HELSINKI
25—28 AUGUST
Helsingin kamarikuoro, Det Norske Solistkor, Eric Ericsons Kammarkor, Ars Nova
Copenhagen, Tenso Europe Chamber Choir with a special edition of the workshop
for young composers, focussing on composing for choir and electronics  

TENSO DAYS COPENHAGEN
21—27 OCTOBER
Ars Nova Copenhagen, DR Vokalensemble, Eric Ericsons Kammarkor, Helsingin
kamarikuoro, Det Norske Solistkor with sessions of Tenso Young Composers
Workshop, plus many more activities  

TENSO DAYS AMSTERDAM
24—27 NOVEMBER
Cappella Amsterdam, Nederlands Kamerkoor, Aedes, Polski Chór Kameralny e.a.
With sessions of the Tenso Masterclass for conductors and many other activities
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DET NORSKE SOLISTKOR
N Het Noors Solistenkoor geldt als één van de vocale topensembles uit de
Scandinavische regio. Het koor werd in 1950 opgericht met de bedoeling een
toonaangevend ensemble te creëren voor de uitvoering van zowel het klassieke
koorrepertoire als de nieuwste koormuziek. Het Noors Solistenkoor treedt nationaal en internationaal op in concertzalen en kerken, maar gaat ook concerten
op minder voor de hand liggende locaties, waarbij een nieuw publiek met koormuziek in aanraking kan worden gebracht, niet uit de weg. Het ensemble maakt
veelvuldig cd-opnamen, die grote lof oogsten van de internationale vakpers.
E The Norwegian Soloists’ Choir is considered one of the top Scandinavian
vocal ensembles. The choir was founded in 1950 with the purpose of creating a
leading ensemble for the performance of both the classical choir repertoire and
the most recent choral music. The Norwegian Soloists’ Choir performs internationally at concert halls and churches but doesn’t shy away from concerts in
less obvious locations attracting new audiences to choral music. The ensemble
has released many recordings that receive great praise from the international
specialised press.
GRETE PEDERSEN
N Grete Pedersen studeerde koor- en orkestdirectie aan de Noorse Hogeschool voor Muziek. Ze vervolgde haar studies bij Terja Kvam en Eric Ericson.
Pedersen is internationaal vermaard om haar uitvoeringen van barokke, romantische en hedendaagse koormuziek. Dankzij haar vele concerten, optredens
voor radio en televisie en een aantal geroemde cd-opnamen is Grete Pedersen
inmiddels een veelgevraagd dirigent. Als gastdirigent werkt ze met koren als
het Nederlands Kamerkoor, het Groot Omroepkoor en het Zweeds Radiokoor.
Daarnaast doceert zij koordirectie aan de Noorse Hogeschool voor Muziek en
geeft ze masterclasses.
E Grete Pedersen studied choral and orchestral conducting at the Norwegian
Academy of Music. She continued her studies with Terja Kvam and Eric
Ericson. Pedersen is internationally renowned for her performances of Baroque,
Romantic and contemporary choral music. Thanks to her many concerts, performances for radio and television and a number of highly acclaimed CD recordings, Grete Pedersen is now in great demand as a conductor. As a guest
conductor, she works with choirs like the Nederlands Kamerkoor, the Groot
Omroepkoor and the Swedish Radio Choir. In addition, she teaches choral
conducting as well as gives master classes at the Norwegian Academy of Music.
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B I O G R A F I E E N/ B I O G R A P H I ES

JEUNE CHŒUR DE PARIS
N Het jeune choeur de paris is opgericht door Laurence Equilbey met de ambitie om jonge zangers een training te geven die solo- en samenzang een gelijk
gewicht geeft in het curriculum. Deze training vindt plaats aan het département supérieur pour jeunes chanteurs de Paris. Sinds zijn oprichting heeft het
onderwijsprogramma van het departement een indrukwekkend aantal zangers
geproduceerd die niet enkel het traditionele solorepertoire beheersen maar ook
zeer goed onderlegd zijn in samenzang en theater- en multimediaoptredens
en bijgevolg hun weg gevonden hebben naar solistenwerk en kamerkoren op
internationale podia.
E Le jeune choeur de paris was founded by Laurence Equilbey to give young
singers a training that gives both solo and ensemble singing equal place in the
curriculum. The training takes place at the département supérieur pour jeunes
chanteurs de Paris. Since its foundation, the educational programme at the department has seen the graduation of an impressive number of singers who master not only the ‘traditional’ solo repertoire, but are also well trained in singing in
ensembles, act in theatre and multi-media performances, and as a result have
found their way to solo work and chamber choirs on international stages.
HENRI CHALET
N Henri Chalet studeerde af in compositie en koordirectie aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in respectievelijk Parijs en Lyon. In
2010 nam hij het gemengd kamerkoor jeune chœur de paris over met jonge,
getalenteerde zangers van het Conservatoire à rayonnement régional de Paris.
Tot 2011 nam hij ook de rol van artistiek directeur waar aan de koorschool van
Saint-Christophe de Javel, een ensemble waarmee hij al verschillende opnames
maakte. Als hoofd van jeune chœur de paris maakte hij al opnames met Natalie
Dessay, Karine Deshayes, Philippe Cassard, Marie-Nicole Lemieux, Sabine
Devieilhe en het Orchestre national de France.
E Henri Chalet graduated in composition and choir conducting from (respectively) Paris and Lyon Conservatoire National Supérieur de Musique. In
2010, he took over the mixed-voice jeune chœur de paris, a chamber choir
comprising young talented singers from Paris Regional Conservatory. Until
2011, he also served as artistic director of Saint-Christophe de Javel choir
school, an ensemble with which he has made several recordings. At the head of
jeune chœur de paris, Henri Chalet has recorded with Natalie Dessay, Karine
Deshayes, Philippe Cassard, Marie-Nicole Lemieux, Sabine Devieilhe and
Orchestre national de France.
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LATVIJAS RADIO KORIS
N Het Lets Radiokoor behoort tot de top van professionele kamerkoren in
Europa en zijn verfijnde smaak voor muzikaal materiaal, geraffineerde expressie
en immens omvangrijk stemgebruik, hebben het op de kaart gezet als bekende
merknaam. Het repertoire van het Lets Radiokoor gaat van de renaissancemuziek tot de meest gesofisticeerde partituren van componisten. Hun opzet zou
kunnen omschreven worden als een klanklaboratorium — de zangers verkennen
hun vaardigheden door zich zowel te wenden tot de geheimen van de traditionele zangkunst, als tot de kunst van het kwarttoons- en boventoonse zingen en
andere technieken met betrekking tot het voortbrengen van klank. Het koor trad
op in concertzalen zoals het Concertgebouw en Muziekgebouw in Amsterdam,
Konzerthaus in Berlijn, Cité de la Musique in Parijs, Lincoln Center in New
York en Dresden Frauenkirche. Het koor heeft vele succesvolle samenwerkingen achter de rug met buitengewone gastdirigenten, waaronder Riccardo Muti,
Heinz Holliger en Lars Ulrik Mortensen. Het heeft reeds zevenmaal de Latvian
Music Grand Prix, de meest prestigieuze prijs in Letland, gewonnen.
E The Latvian Radio Choir ranks among the top professional chamber choirs
in Europe and its refined taste for musical material, fineness of expression
and vocal of immense compass have charted it as a noted brand on the world
map. The repertoire of the Latvian Radio Choir ranges from the Renaissance
music to the most sophisticated scores by living composers. It could be described as a sound laboratory — the singers explore their skills by turning to
the mysteries of traditional singing, as well as to the art of quartertone and
overtone singing and other sound production techniques. The choir has performed in concert halls such as the Concertgebouw and Muziekgebouw in
Amsterdam, Konzerthaus in Berlin, Cité de la Musique in Paris, Lincoln Center
in New York and Dresden Frauenkirche. The choir has successfully worked with
many outstanding guest conductors, including Riccardo Muti, Heinz Holliger
and Lars Ulrik Mortensen. The choir has been awarded the most esteemed
musical prize in Latvia, the Latvian Music Grand Prix, seven times.
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SIGVARDS KĻAVA
N Sigvards Kļava begon zijn samenwerking met het Lets Radiokoor in 1987
en werd benoemd tot chef-dirigent en artistiek directeur in 1992. Als een van
Letlands meest productieve koordirigenten, heeft Sigvards Kļava samengewerkt met elk toonaangevend koor en orkest van het land. Zo voerde hij de
grote werken van het standaardrepertoire uit, maar daarnaast dirigeerde hij ook
de meeste premières van nieuwe koorwerken van Letse componisten. Hij heeft
meer dan 20 cd’s opgenomen met het Lets Radiokoor. Sigvards Kļava is ook
chef-dirigent geweest van een groot aantal Letse en Noorse liedfestivals. Hij is
medeoprichter van het Letse Festival van Nieuwe Muziek ARENA en treedt
op als lid van diens raad van bestuur. Hij doceert aan jonge dirigenten aan de
koorafdeling van de Letse Academie voor Muziek en het Koorcollege van de
Lutheraanse Kathedraal van Riga. Sigvards Kļava treedt aan als gastdirigent
bij toonaangevende Europese koren. Hij heeft de Letse Grote Muziekprijs en
het Letse Kabinet van Ministers Awa in ontvangst genomen.
E Sigvards Kļava began working with the Latvian Radio Choir in 1987 and
was appointed its Chief Conductor and Artistic Director in 1992. As one of
Latvia’s most prolific choral conductors, Sigvards Kļava has collaborated with
every leading choir and orchestra in the country, performing the great works
of the standard repertoire in addition to conducting most premieres of new
choral works by Latvian composers. He has recorded over 20 CDs with the
Latvian Radio Choir. Sigvards Kļava has also been Chief Conductor at a number of Latvian and Nordic song festivals. He is a co-founder of the Latvian New
Music Festival ARENA and serves as a member of its artistic board. He teaches
young conductors at the Choral Department of the Latvian Academy of Music
and the Choral College of the Riga Lutheran Cathedral. Sigvards Kļava appears
as a guest conductor with leading European choirs. He has received the Latvian
Great Music Award and the Latvian Cabinet of Ministers Awa.
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PETRA VERMOTE
N De Belgische componiste Petra Vermote behaalde de diploma’s gitaar en
fuga aan het Koninklijk Muziekconservatorium van Gent. Daarna studeerde ze compositie bij Frank Nuyts, Jan Rispens, Lucien Goethals en Roland
Coryn. In 1999 behaalde ze aan het Antwerpse conservatorium haar masterdiploma compositie bij Luc Van Hove. Als componiste schreef Petra Vermote
reeds in opdracht van onder meer de Beethovenacademie, het Festival van
Vlaanderen Kortrijk, het Ictus-ensemble en Champ d’ Action. In oktober 2001
ontving ze de Jeugd en Muziekprijs 2001 voor compositie, en in oktober 2003
mocht Petra Vermote in Montréal de compositieprijs Hedendaagse Muziek
Vlaanderen-Québec ontvangen.
E The Belgian composer Petra Vermote obtained her master’s degree in guitar and fugue at the Royal Conservatory of Gent. She subsequently studied
composition with Frank Nuyts, Jan Rispens, Lucien Goethals and Roland
Coryn. In 1999, she earned her master’s degree in composition with Luc Van
Hove at the Antwerp Conservatory. Vermote has done commission work for
the Beethovenacademie, Flanders Festival Kortrijk, the Ictus Ensemble and
Champ d’Action. In October 2001, she received the Jeugd en Muziek award
2001 for composition, and in October 2003 she received the Hedendaagse
Muziek Vlaanderen-Québec award for composition in Montreal.
LUC TOOTEN
N Luc Tooten behaalde zijn masterdiploma cello aan het Conservatorium
van Brussel bij Carlo Schmitz en bekwaamde zich verder bij onder meer
Gerhard Hamann, Marcel Lequeux en Mstislav Rostropovitch. Hij is laureaat
van verschillende wedstrijden, waaronder Pro Civitate en Tenuto. Zijn repertoire bevat naast de grote celloliteratuur ook hedendaagse werken van onder
meer Tan Dun, Jean Louel en Jan van Landeghem. Als solist trad hij op met
orkesten als Brussels Philharmonic en werkte hij samen met dirigenten als Yoel
Levy, Fernand Terby en Andrej Borejko.
E Luc Tooten earned his master’s degree in cello at the Brussels Conservatory
with Carlo Schmitz and continued his studies with Gerhard Hamann, Marcel
Lequeux and Mstislav Rostropovitch, amongst others. He has won several
competitions including Pro Civitate and Tenuto. In addition to the great cello
literature, his repertoire also includes contemporary work from Tan Dun, Jean
Louel and Jan van Landeghem, amongst others. He has performed as a soloist
with orchestras like the Brussels Philharmonic and he has worked with such
conductors as Yoel Levy, Fernand Terby and Andrej Borejko.
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VINCENT CAERS
N Vincent Caers behaalde het masterdiploma percussie met onderscheiding,
het masterdiploma kamermuziek met grote onderscheiding en het master- namaster-diploma ‘Advanced Studies in Contemporary Art Music Performance’
met grote onderscheiding aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Carlo
Willems en Geert Callaert. Hij volgde de master class in cultuurmanagement
aan de Antwerp Management School en genoot professionele opleiding in muziektechnologie tijdens stages aan het Ircam in Parijs en via het online platform
aan de Berklee College of Music in Boston. Vernieuwing is het codewoord doorheen de artistieke visie van Vincent Caers. Het project Living Scores Learn - een
webplatform dat wil bijdragen tot creatieve en innovatieve oplossingen in de
artistieke praktijk van vandaag – is daar een mooi voorbeeld van. Caers richtte
het duo Blow op met saxofonist Andy Dhondt en is verbonden aan het ensemble
Vlaams Sinfonietta van Raf De Keninck.
E Vincent Caers obtained a master of Arts in percussion cum laude, a master
degree chamber music magna cum laude and a post-master degree in Advanced
Studies in Contemporary Art Music Performance magna cum laude at the
Lemmensinstituut in Leuven. He graduated the one year master-class cultural
management at the Antwerp Management School and had professional training
in music technology at the Berklee College of Music in Boston. Innovation is
the leitmotiv in the artistic profile of Vincent Caers. His concept Living Scores
is a web platform for improving the practice and performance of contemporary
music. As a percussionist, Vincent started the duo Blow with saxophone player
Andy Dhondt and is associated to the ensemble Vlaams Sinfonietta.
DE 2DE ADEM
N Het kamerkoor De 2de Adem legt zich toe op hedendaagse muziek sinds
1950 en heeft, door een vaak gedurfde programmatie en door te kiezen voor
creaties en improvisatiemomenten, een eigen plaats verworven in het Vlaamse
koorleven. Steeds ligt de klemtoon op experiment in hedendaagse muziek. Het
koor is geklasseerd in de eerste divisie van de Provinciale Koorzangtoernooien.
E The chamber choir De 2de Adem has focused on contemporary music
since 1950 and has earned itself a place in the Flemish choir scene by its often
bold programming and by choosing creations and moments of improvisation.
The emphasis is on experimentation in contemporary music. The choir is ranked in the first division of the provincial choral music tournaments.

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

79

MAARTEN VAN INGELGEM
N Maarten Van Ingelgem behaalde zijn masterdiploma piano bij Jan Michiels
aan het Conservatorium van Brussel. Vervolgens specialiseerde hij zich in compositie aan het conservatorium van Antwerpen bij Wim Henderickx. Als bas
zingt Van Ingelgem regelmatig bij Aquarius en het Vlaams Radio Koor. Als
componist schreef hij o.a. in opdracht van het Transit Festival in Leuven en het
Europees Muziekfestival in Neerpelt.
E Maarten Van Ingelgem obtained his master’s degree in piano with Jan
Michiels at the Brussels Conservatory. He then went on to specialise in composition at the Antwerp Conservatory with Wim Henderickx. As a bass, Van
Ingelgem regularly sings with Aquarius and the Flemish Radio Choir. As a
composer, he has written for such festivals as Transit Festival in Leuven and
the European Music Festival in Neerpelt.
KALLIOPE
N In september 1990 werd Kalliope opgericht door huidig dirigente Sabine
Haenebalcke. Kalliope specialiseert zich in de uitvoering van hoofdzakelijk tonale hedendaagse a capella muziek, waarbij de Vlaamse muziek extra aandacht
krijgt. Kalliope verzorgde verschillende creaties van Vlaamse componisten als
Raymond Schroyens, Vic Nees, Kurt Bikkembergs en Lucien Posman.
E In September 1990, Kalliope was founded by current conductor Sabine
Haenebalcke. Kalliope specialises in performances of predominantly tonal contemporary a capella music, with an extra focus on Flemish music. Kalliope has
performed various creations by Flemish composers like Raymond Schroyens,
Vic Nees, Kurt Bikkembergs and Lucien Posman.
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SABINE HAENEBALCKE
N Sabine Haenebalcke studeerde piano aan het Koninklijk Muziekconservatorium te Gent. Daarna schoolde ze zich bij als koor- en orkestdirigent bij Nicolas Brochot in Parijs, Pierre Cao in Luxemburg en Laszlo Heltay
in Londen. Als gastdirigent werkte ze onder meer bij het Symfonieorkest
Vlaanderen en het Vlaams Radio Koor.
E Sabine Haenebalcke studied piano at the Royal Conservatory in Gent. She
then went on to train in choral and orchestral conducting with Nicolas Brochot
in Paris, Pierre Cao in Luxemburg and Laszlo Heltay in London. As guest
conductor, she has worked with the Flanders Symphony Orchestra and the
Flemish Radio Choir, amongst others.
WIM SALVO
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 founded
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.
SALVOCALEE
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 woman 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.
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DANIEL REUSS
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 artistiek directeur/
chef-dirigent van het Estonian Philharmonic Chamber Choir. Van 2003 tot
2006 was Reuss chef-dirigent van het RIAS Kammerchor in Berlin, waarmee
hij een aantal cd’s opnam, welke met de “Diapason d’or de l’année 2004” en de
“Preis der Deutschen Schallplattenkritik” bekroond werden. 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 ensembles 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.
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LEO SAMAMA
N Leo Samama (1951) studeerde muziekwetenschap aan de Universiteit
Utrecht en compositie bij Rudolf Escher. Als musicoloog bekleedde hij tal van
functies in het Nederlandse muziekleven. Hij was docent en recensent, organiseerde festivals en was werkzaam als programmeur. Ook was hij algemeen
directeur van het Nederlands Kamerkoor. Hij blijft ook actief als componist.
Onder de vele artikels en boeken die Samama geschreven heeft, is Zeventig jaar
Nederlandse muziek 1915–1985 (1986) het bekendste.
E Leo Samama studied musicology at Utrecht University and composition
with Rudolf Escher. As a musicologist he held many positions in the Dutch
music scene. He was a teacher and music critic, organized festivals and was
in charge of music programming. Later he became general manager of the
Nederlands Kamerkoor. In addition tot hat, he remained active as a composer.
Among his numerous articles and books, his history of Dutch music in the
twentieth century Zeventig jaar Nederlandse muziek 1915–1985 (1986) stands
out as the most well-known.
JAMES WOOD
N James Wood (1947) studeerde compositie bij Nadia Boulanger in Parijs,
orgel in Cambridge en percussie en koordirectie aan de Royal Academy of
Music in Londen. Zijn activiteiten zijn verdeeld tussen uitvoeren (in een breed
repertoire van de middeleeuwen tot hedendaags werk) en componeren. Hij is
oprichter en dirigent van het London Chamber Choir en leidde wereldwijd
talrijke koren, orkesten en zowat alle grote nieuwe muziekensembles.
E James Wood (1947) studied composition with Nadia Boulanger in Paris,
read music at Cambridge where he was an organ scholar, and later studied percussion and conducting at the Royal Academy of Music in London. Today he
divides his time between performance (with a broad spectrum of music from
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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met de steun van
SUBSIDIËNTEN
Het Festival van Vlaanderen-Mechelen geniet de steun van
de Vlaamse Gemeenschap, de Stad Mechelen en de Provincie Antwerpen.

PA R T N E R S
Alken Maes / Nationale Bank/ Arco

L O G I S T I E K E PA R T N E R S
Auvicom / Alken Maes/ Willemen / Repas Catering / Citroën / Indigo/ Piano’s Van
Innis/ De Marketiers
Citroën
Mechelen

C U LT U U R P A R T N E R S
Uit in Mechelen/ Cultuurcentrum Mechelen/ NONA/ efa

MEDIASPONSORS
Klara

T E N S O PA R T N E R S
TENSO Netwerk, Europa Culture, De Merode, Hotel Elisabeth
With the support of the Culture
Programme of the European Union

B E D R I J F S PA K K E T T E N
Emmaüs kocht bedrijfspakketten op.
F E S T I VA L S U P P O R T E R S
Hubert Hendrickx, Irène Goossens, Marie-Louise Grouwet-Vervliet,
Currenti Hotel Planning, Renée Lacour
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TENSO Days Mechelen wordt georganiseerd door Festival van Vlaanderen — Mechelen
in samenwerking met Tenso Network Europe.
TENSO Days Mechelen has been organized by Flanders Festival — Mechelen
in cooperation with Tenso Network Europe.
F E S T I VA L VA N V L A A N D E R E N — M E C H E L E N
R A A D VA N B E S T U U R / B O A R D
Marc De Geyter (voorzitter), Kris Vreys (ondervoorzitter), Ludo Kools (secretaris),
Denise Declerck, Greet De Clerck, Bart De Nijn, Luk Lemmens, François Mylle,
Michel Oliebos, Annemarie Peeters, Annick Schramme, Björn Siffer
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G / G E N E R A L A S S E M B LY
Naast de leden van de raad van bestuur: Eddy Brouwers, Rogier Chorus, Els De Keyser,
Jan De Maeyer, Constant Demeester, Heidi De Nijn, Marie-Louise Grouwet-Vervliet,
Jeroen Martens, Frank Nobels, Willy Van den Eynde, Raymond Vanderwaeren,
Nicole Van Dessel, Michel Vanholder, Tom Van den Eynde
TENSO NETWORK EUROPE
UITVOEREND COMITÉ / EXECU TIVE COMMIT TEE
Anna Becker (Cappella Amsterdam), Olivier Enguehard (Musicatreize),
Per Korsfeldt (Eric Ericsons Kammarkör)
O R G A N I S AT I E & A D M I N I S T R AT I E
O R G A N I S AT I O N & A D M I N I S T R AT I O N
Veerle Declerck, algemene leiding/general direction
Leo Samama, artistiek advies/artistic advice Tenso Network Europe
Babette Greiner, coördinatie/coordination Tenso Network Europe
Eve Van Goey, productieverantwoordelijke/production
Lien Puttemans, communicatie & pr/communication & pr
Lore Claes, productieassistent/production assistant
Arne Herman, coördinator programmaboeken/coordination programme book
Luter Eke, onderhoud/maintenance
Coördinatie en redactie: Veerle Declerck, Babette Greiner, Arne Herman, Lien Puttemans
Verantwoordelijke uitgever: Veerle Declerck, Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
Grafisch ontwerp: www.janenrandoald.be + Corbin Mahieu
Drukwerk: De Marketiers
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of
openbaar gemaakt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming
van de uitgever. Programma onder voorbehoud van wijzigingen.
All rights reserved. No part of this publication may be used for any purpose other
than personal use. Therefore, reproduction, modification, storage in a retrieval system
or retransmission, in any form or by any means, electronic, mechanical or otherwise,
for reasons other than personal use, is strictly prohibited without prior written
permission from the publisher. Programm subject to changes.
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Festival van Festival van Vlaanderen — Mechelen ontstond
Vlaanderen 49 jaar geleden uit een reeks orgel- en beiaardMECHELEN concerten. Anno 2016 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 beklijvende 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 Musica Divina: elf concerten in het religieuze patrimonium van de provincie. De pracht en stilte van de abdijen en begijnhoven doen dienst
als hemels decor voor verrukkelijke concerten. We starten met het Musica Divina
Abdijenweekend, met in 2016 het thema Offer van Liefde als rode draad. De abdijen
zetten hun deuren open voor een hemels muzikaal weekend vol workshops, lezingen
en concerten. Met een rondleiding, abdijmaaltijd en een deelname aan de vespers kan
u even proeven van het leven in een abdij.

Flanders Festival Mechelen originated 49 years
ago from a series of organ and carillon concerts. In the year
2016, 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
province¹s 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

