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OVERZICHT | OVERVIEW
Donderdag 24 november (p.5)
Thursday 24 November (p.5)
16.45 – 17.20 Foyerdeck 1 Inleiding |
introduction Thea Derks met | with Daniel
Reuss, Inga Schneider & Adriaan De Koster
17.30 – 18.00 Grote Zaal Openbare repetitie
| Public rehearsal
Cappella Amsterdam
19.15 – 19.45 Foyerdeck 1 Inleiding |
Introduction Thea Derks
met | with Georgi Sztojanov & Babette Greiner
(Tenso Network Europe)
20.15 - 21.45 Grote Zaal | Again and Again
(p.6-9)
Cappella Amsterdam | Daniel Reuss (p.6-9)

11:45 – 12:15 Foyerdeck 1 Inleiding |
Introduction Leonard Evers
Interview met componisten | interview with
composers Max Knigge, Peter Vigh & Imre Ploeg
12:30 – 14.00 Grote Zaal | Something old,
something new (p.17-18)
Audite Nova > Hebe de Champeaux
het Brabants Kamerkoor > Béni Csillag
Utrechtse Studenten Cantorij > Fokko Oldenhuis
Koorschool Senta > Sylvia van der Vinne
14.30 – 17.30 Grote Zaal | Tenso Masterclass
for Conductors II (p.19)
Daniel Reuss & Grete Pedersen | Nederlands
Kamerkoor
14.30- 17.30 Kleine Zaal | Workshop (p.20)
voor individuele zangers | for individual singers
Van Bach tot Nystedt | Maria van Nieukerken

Vrijdag 25 november (p.10)
Friday 25 November (p.10)

20.15-22.00 Grote Zaal |‘1050’ (p.21)
Polski Chór Kameralny | Jan Łukaszewski

10.00 – 13.00 Studio 1 | Tenso Young
Composers Workshop I (p.11)
James Wood & Leo Samama | Ensemble Aedes
besloten activiteit | not for public

22:00 – 00:30 Entreehal | Un Ballo di Estase
(p.22)
DJ’s Bram Faber & René van Munster

14.30 – 17.30 Grote Zaal | Tenso Masterclass
for Conductors I (p.12)
Daniel Reuss & Grete Pedersen | Cappella
Amsterdam

Zondag 27 november (p.23)
Sunday 27 November (p.23)

20.15 – 22.00 Grote Zaal | Cries of the City
(p.13-14)
Nederlands Kamerkoor | Harry van der Kamp
Ensemble Aedes | Mathieu Romano

15:00 – 16:00 Grote Zaal | Visioni ed Estasi
(p.24-27)
Cappella Amsterdam, Nederlands Kamerkoor,
Ensemble Aedes, Toonkunstkoor Amsterdam,
Toonkunst Rotterdam | Daniel Reuss, Maria van
Nieukerken & Boudewijn Janssen

Zaterdag 26 november (p.15-16)
Saturday 26 November (p.15-16)

Tijdens het gehele festival | during the entire
festival (p.28-32)

10.00 – 13.00 Studio 1 | Tenso Young
Composers Workshop II
James Wood & Leo Samama | Ensemble Aedes
besloten activiteit | not for public

Muziekgebouw aan ‘t IJ
Installaties studenten Koninklijke Academie van
Beeldende Kunsten Den Haag | Installations by
students of the Royal Academy of Art The Hague
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TENSO EUROPEAN CHOIR FESTIVAL
VISIONS AND MEMORIES
“The past is never dead. It’s not even past.” Het leven lijkt cyclisch te zijn.
Seizoenen wisselen en komen elk jaar weer terug, politieke opvattingen
verschijnen, verdwijnen, verschijnen weer opnieuw en ook in de kunst
lijken sommige stromingen in een iets andere gedaante terug te keren
nadat ze jaren verdwenen leken. Heel af en toe gebeurt het echter dat
iemand een onvermoede deur naar een andere wereld ziet, met andere
mogelijkheden.
Welkom op het Tenso European Choir Festival; Visions & Memories!
Cappella Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor hebben de handen
ineengeslagen om u een programma te presenteren dat put uit de oudste
en de allernieuwste koormuziek. Samen met meer dan 200 zangers
uit diverse professionele en amateurkoren wordt in diverse concerten
verkend hoe herinneringen uit het verleden doorwerken in de nieuwste
muziek en hoezeer oude muziek soms ongekend visionair blijkt te zijn.
Naast concerten van Cappella Amsterdam, het Nederlands Kamerkoor,
Ensemble Aedes en Polski Chór Kameralny wordt in workshops voor jonge
getalenteerde dirigenten en componisten de toekomst ontdekt en waar
nodig bijgestuurd. In een bijzonder quadrupel-concert van Koorschool
Senta, Audite Nova, het Brabants Kamerkoor en de Utrechtse Studenten
Cantorij wordt naast bestaand koorwerk nieuw werk uitgevoerd van drie
jonge Nederlandse componisten.
Het festival wordt afgesloten met een grootse uitvoering van Visioni
ed Estasi van de Belgische componist Wim Henderickx. We vroegen
studenten van de Koninklijke Academie Beeldende Kunsten Den Haag vier
kunstwerken te maken die aansluiten bij de visioenen uit Visioni ed Estasi.
Dit resulteerde in zeer persoonlijke interpretaties van grote thema’s als
liefde, hoop, lijden en leegte. Het resultaat kunt U tussen de concerten en
workshops door zien op diverse plaatsen in het Muziekgebouw.
Namens Tenso Network Europe, Stichting Tenso Nederland, Cappella
Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor wens ik U een fantastisch
festival toe!
Leonard Evers
Artistiek coördinator
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TENSO EUROPEAN CHOIR FESTIVAL
VISIONS AND MEMORIES
“The past is never dead. It’s not even past.” Life seems to be cyclic.
Seasons change and return every year, political views appear, disappear
and reappear. Similarly, currents in the arts seem to reappear in a slightly
altered form after having seemingly disappeared for years. But now and
then, someone discovers an unsuspected door to another world with
other possibilities.
Welcome to the Tenso European Choir Festival: Visions & Memories!
Cappella Amsterdam and the Nederlands Kamerkoor have joined together
to present you with a programme which draws from the oldest and the
very latest choir music. In a range of concerts with over 200 singers from
various professional and amateur choirs you will discover how memories
from the past affect the latest music and how very old music sometimes
turns out to be unexpectedly visionary.
Besides concerts from Cappella Amsterdam, the Nederlands Kamerkoor,
Ensemble Aedes and Polski Chór Kameralny, there will be workshops in
which young talented conductors and composers will explore the future
and adjust it where necessary. In a special quadruple concert choir
School Senta, Audite Nova, the Brabants Kamerkoor and the Utrechtse
Studenten Cantorij will perform existing choir pieces as well as new works
from three young Dutch composers.
The festival will close with a grand performance of Visioni ed Estasi by
the Belgian composer Wim Henderickx. We invited students from Royal
Academy for the Visual Arts in The Hague to make four works of art in line
with the visions from Visioni ed Estasi. This resulted in extremely personal
interpretations of major themes such as love, hope, suffering and void.
The works can be seen at various locations at the Muziekgebouw aan ’t IJ.
On behalf of Tenso Network Europe, Stichting Tenso Nederland, Cappella
Amsterdam and the Nederlands Kamerkoor I wish you a fantastic festival!
Leonard Evers
Artistic coordinator
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DONDERDAG 24 NOVEMBER | THURSDAY 24 NOVEMBER
16.45 – 17.20 Foyerdeck 1 Inleiding | Introduction Thea Derks
met | with Daniel Reuss, Inga Schneider & Adriaan De Koster
17.30 – 18.00 Grote Zaal Openbare repetitie | Public rehearsal
Cappella Amsterdam
19.15 – 19.45 Foyerdeck 1 Inleiding | Introduction Thea Derks
met | with Georgi Sztojanov & Babette Greiner (Tenso Network Europe)
20.15 - 21.45 Grote Zaal | Again and Again
Cappella Amsterdam | Daniel Reuss
Projecties | projections Daan Hazendonk
Angelic Books (wereldpremière | world premiere) > Georgi Sztojanov
I. Prologue - In Aeternum
1. Come questa pietra - Marcia
II. Intermezzo - Dance macabre
III. Epilogue – Conclusio
evening morning day > David Lang
In principio > Josquin des Prez 		
where you go (Nederlandse première | Dutch premiere) > David Lang 		
Pulchra es > Josquin des Prez
for love is strong > David Lang 		
Liber generationis > Josquin des Prez
again (after ecclesiastes) > David Lang 		
Planxit autem David > Josquin des Prez
solitary (wereldpremière | worldpremiere) > David Lang 		
solitary is gecomponeerd in opdracht van Cappella Amsterdam en het Muziekgebouw, met steun
van AMMODO | solitary was commissioned by Cappella Amsterdam and Muziekgebouw, with the
support of AMMODO.
Angelic books is gecomponeerd in opdracht van Stichting Tenso Nederland en Cappella Amsterdam
met ondersteuning van Eduard van Beinum Stichting | Angelic books is commissioned by Stichting
Tenso Nederland and Cappella Amsterdam with support of the Eduard van Beinum Foundation
Live uitzending | Live broadcast Radio 4

Dit festival draait om het volledig ervaren van koormuziek. Omdat we heden ten dage al zoveel visuele prikkels krijgen via
smartphones en tablets, wil het artistieke team graag proberen de focus op luisteren te leggen. Bij wijze van experiment
worden de teksten van de gezongen werken niet geprint. Alle teksten zijn uitsluitend online beschikbaar via de site van
Muziekgebouw aan ’t IJ bij het betreffende concert.
This Festival is about the full experience of choral music. Living in a time when we are bombarded with visual impulses on
our smartphones and tablets, the artistic team would like to try and focus purely on listening. By way of experiment, the
texts of the works will therefore not be handed out in print.
All texts will only be available online on the concert pages of Muziekgebouw aan ’t IJ.
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20.15 - 21.45 Grote Zaal | Again and Again
Cappella Amsterdam | Daniel Reuss
‘Alle dingen zijn onuitsprekelijk vermoeiend; het oog wordt niet verzadigd van zien, en het
oor wordt niet vervuld van horen.’ Dit bijbelvers uit het beroemde eerste hoofdstuk van het
boek Prediker (‘Alles is ijdelheid’) inspireerde David Lang tot tekst en muziek van again (after
ecclesiastes), dat gaat over de eindeloze cycli waaraan het aardse bestaan onderworpen is. ‘Het ene
geslacht gaat en het andere geslacht komt,’ verzucht Prediker. ‘People come and people go’ heet
dat bij Lang, die zijn dalende melodie opdeelt over de stemmen van het koor, in een treffende, zich
herhalende gebroken cirkel.
David Lang behoort tot de interessantste en meest uitgevoerde vocale componisten van deze tijd.
In een bedrieglijk eenvoudig, spaarzaam idioom weet hij grote emoties over te brengen, altijd met
meer dan een vleugje weemoed. Voor zijn ontroerende little match girl passion (Lang schrijft zijn
titels zonder kapitalen) ontving hij in 2008 de Pulitzerprijs. Voor verschillende films is al een beroep
gedaan op zijn stemmige klanken – in de openingssequentie van La grande bellezza zoemt Langs
hypnotiserende I lie over het ontwakende Rome.
Vanavond brengen Daniel Reuss en Cappella Amsterdam vijf composities van Lang, waaronder de
wereldpremière van solitary en de Nederlandse première van where you go. Die stukken worden
afgewisseld met muziek van Langs verre voorganger Josquin des Prez, een icoon van de Laaglandse
polyfonie van rond 1500. Lang grijpt in zijn schrijfwijze duidelijk terug op de meerstemmigheid die
door componisten als Josquin is doorontwikkeld en die haar stempel op de tonale westerse muziek
heeft gedrukt. Langs modale melodieën en samenklanken hebben een tijdloos karakter, al hadden
ze niet in een ander tijdvak geschreven kunnen worden. In combinatie met schrijnende dissonanten
en verrassend contrapunt zorgen ze voor Langs geheel eigen signatuur.
Tekstueel verwijzen alle composities op het programma naar bijbelverhalen, en tussen de werken
van Lang en Josquin is steeds sprake van een thematische verwantschap. Zo is Langs for love is
strong gebaseerd op de liefdeslyriek van het Hooglied, waaruit ook Josquin putte voor Ecce tu
pulchra es. Het concert opent overigens met nóg een wereldpremière, van de jonge BulgaarsHongaarse componist Georgi Sztojanov, die in 2014 de Tenso Young Composers Award won en ook
zelf zanger is.
Het komen en gaan der generaties waarvan in Prediker wordt gerept, komt impliciet ook aan de
orde in Josquins Liber generationis Jesu Christi, dat daarmee een perfecte pendant vormt van
Langs again. Het geslachtsregister (‘Liber generationis’) uit het eerste hoofdstuk van Mattheüs,
dat de afstamming van Jezus herleidt tot de aartsvader Abraham, is door Josquin integraal
getoonzet: ‘Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob,’ enzovoort tot aan de geboorte van
Jezus, ‘die genoemd wordt Christus.’ Het effect is verwant aan dat van Lang in again: de rechtlijnige
opsomming van de tekst krijgt diepte en emotieve kracht door het ingenieus ineengrijpen van de
stemmen.
Het kleinood evening morning day biedt inzicht in de originele manier waarop Lang omgaat met
zijn materiaal. De bijbelse bron die aan dit stuk ten grondslag ligt is het boek Genesis. Om een zo
universeel mogelijk werk te maken besloot Lang te gaan schrappen en uit het scheppingsverhaal
enkel de zelfstandig naamwoorden te gebruiken. Dat leverde een onthechte, gefragmenteerde tekst
op, een lijst van alles wat geschapen is die nauwgezet aansluit bij Langs componeertrant. Cappella
plaatst daarnaast Josquins prachtige vierstemmige motet In principio erat verbum (waarvan
de authenticiteit overigens wordt betwist), dat een toonzetting is van het eerste hoofdstuk van
Johannes: ‘In den beginne was het Woord.’
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Een ander bijbelboek dat Lang na aan het hart ligt is de Klaagliederen van Jeremia. Deze prachtige
gedichten hebben talloze componisten vóór hem geïnspireerd, van Orlando di Lasso tot Stravinsky,
en aan die lijst heeft Lang nu zijn solitary toegevoegd. In een interview met Thea Derks over solitary
vertelde hij dat hij de Klaagliederen koestert omdat ze ‘zo’n diepgravend inzicht in de zwakheden
van mensen’ bieden. Bovendien zijn ze ‘zeer uitgesproken over de straf die wij verdienen omdat we
geen betere mensen zijn.’ Lang: ‘Sommige bijbelboeken sporen ons op een subtielere manier aan
ons best te doen, maar dit is echt onverbiddelijk. Daarom heb ik mijn tekst gebaseerd op een lijst
van de verschrikkelijke dingen die ons zullen overkomen als we onszelf niet veranderen. Die noem
ik in de volgorde van de oorspronkelijke tekst.’
Lang sprak bij het componeren zijn inlevingsvermogen aan: hij zorgde dat hij zich ‘zo ellendig
mogelijk’ voelde en vroeg zich af hoe muziek hem zou kunnen helpen een beter mens te worden.
Hij laat het koor zijn lijst met vreselijke dingen van begin tot eind zingen, terwijl solostemmen zich
uit het weefsel losmaken en erop reflecteren.
Ook Josquins motettencyclus Planxit autem David is een klaagzang, waarin David de lotgevallen
van Saul en diens zoon Jonathan beweent. Bovendien verwijst Josquin erin naar de manier waarop
de klaagzangen van Jeremia in het gregoriaans worden gereciteerd.
where you go is na solitary Langs meest recente stuk op het programma. Hij schreef het vorig jaar
voor de 75e verjaardag van het Tanglewood Music Center. De tekst is geïnspireerd op een passage
uit het boek Ruth, en gaat nadrukkelijk over een goed persoon. Lang beschrijft in een toelichting
zijn bewondering voor de standvastigheid van Ruth, die haar schoonmoeder Naomi niet in de steek
laat: ‘where you go, I will go.’ De ‘complexe keten’ van verplichtingen en verantwoordelijkheden die
het verhaal laat zien, typeert volgens Lang ook zijn compositie.
								
Joep Stapel
Georgi Sztojanov over Angelic books - From and about WW1
Voor Cappella Amsterdam en Daniel Reuss
Een selectie van delen voor 3 gemengde koren op diverse teksten uit de tijd van de Eerste
Wereldoorlog, omgeven door teksten van Angelus Silesius. In deze teksten geven engelen met pure
intenties ons een taak die gerelateerd is aan onze daden in de oorlog, maar ook van toepassing is op
ons dagelijks leven.
1. Proloog - In Aeternum
“Men zegt: ruimte, en tijd, heden, en eeuwigheid. Wat is ruimte, en tijd, h
 edenen eeuwigheid?”
Wat is eeuwigheid, als iemand ons ontvalt uit het heden?
1. Come questa pietra - Marcia
Een Italiaanse treurmars. Treuren over hetgeen “zo koel, zo hard... zo volledig zonder hart”.
II. Intermezzo - Dance macabre
“Sterf alvorens je moet sterven, zodat wanneer jetijd gekomen is je niet sterft, anders ben je
verdoemd.”
III. Epiloog - Conclusio
Hoeveel soldaten zijn de oorlog in getrokken (tot op de dag van vandaag!) met alsrechtvaardiging
dat er opoffering nodig is? Opoffering voor God, voor Vrijheid, voor de Natie... ook al geven de
mensen die deze rechtvaardiging de wereld in sturen hun leven nooit zelf voor deze idealen.
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20.15 - 21.45 Grote Zaal | Again and Again
Cappella Amsterdam | Daniel Reuss
“All things are full of weariness; a man cannot utter it: the eye is not satisfied with seeing, nor the
ear filled with hearing.” This verse from the famous first chapter of Ecclesiastes (‘All is vanity’)
inspired the text and music of David Lang’s again (after ecclesiastes), which is about the endless
cycle to which earthly existence is subjected. ‘Generations come and go,’ the Preacher sighs.
“People come and people go,’ in the words of Lang, who divides his descending melody among the
choir voices, in a striking, repetitive broken circle.
David Lang is one of today’s most interesting and most performed composers of vocal music. He
conveys deep emotions in a deceptively simple, sparse idiom, which always has room for more
than a trace of melancholy. In 2008 he was awarded the Pulitzer Prize for his moving little match
girl passion (Lang writes his titles without capitals). Various movies have benefited from his
atmospheric sounds – in the opening scene of La grande belleza Lang’s hypnotic I lie buzz across an
awakening Rome.
Tonight Daniel Reuss and Cappella Amsterdam present five of Lang’s compositions, including the
world premiere of solitary and the Dutch premiere of where you go. These pieces alternate with
music from Lang’s distant predecessor Josquin des Prez, an icon of Low Countries polyphony from
around 1500. Lang clearly harks back to the polyphony developed by composers such as Josquin,
which has made its mark on tonal Western music. Lang’s modal melodies and harmonies have a
timeless character, although they couldn’t have been written in any other era. Along with poignant
dissonances and surprising counterpoint they define Lang’s unique signature.
The texts of all compositions in the programme refer to bible stories, and there is always a thematic
affinity between the works of Lang and Josquin. Lang’s for love is strong is based on the love poetry
of the Song of Solomon, as is Josquin’s Ecce tu pulchra es. The concert opens with another world
premiere, from the young Bulgarian-Hungarian composer Georgi Sztojanov, also a singer, who won
the Tenso Young Composers Award in 2014.
Ecclesiastes’ coming and going of generations is also implicit in Josquin’s Liber generationis Jesu
Christi, making it the perfect counterpart to Lang’s again. The genealogy from the first chapter
of Matthew (‘Liber generationis’) which traces Jesus’ lineage back to the patriarch Abraham, has
been set to music in full by Josquin: ‘Abraham begat Isaac, Isaac begat Jacob,’ and so on until the
birth of Jesus, ‘who was called Christ.’ The effect is related to that of Lang’s in again: the rectilinear
enumeration of the text is given depth and emotional intensity by the ingenious interlocking of
voices.
The gem evening morning day provides insight into Lang’s original handling of his material. The
biblical source that underlies this piece is the Book of Genesis. In order to create a universal work,
Lang decided to cut the text and only use the nouns from the Story of Creation. The resulting text, a
list of everything created, is detached and fragmentary, echoing Lang’s compositional style.
Another bible book close to Lang’s heart is the Lamentations of Jeremiah. These wonderful poems
have inspired numerous composers, from Orlando di Lasso to Stranvinsky. And now Lang has added
solitary to the list. In an interview with Thea Derks, Lang said that he cherished the Lamentations
because they offer ‘such a thorough insight into people’s weaknesses’. Moreover they are ‘very
clear about the punishment we deserve for not being better people’. Lang: ‘Some bible books
encourage us to make an effort in a more subtle way, but this one is really unrelenting. That’s why I
based my text on the list of terrifying things that will happen to us if we don’t change. I list them in
the same order as in the original text.’

9

Lang put his empathy to work for this composition: he made sure he felt ‘as terrible as possible’ and
wondered how music could help him to become a better person. He lets the choir sing the list of
terrible things from beginning to end, while solo voices detach themselves from the musical texture
and reflect on it.
Josquin’s motet cycle Planxit autem David is also a lamentation, in which David bemoans the fate of
Saul and his son Jonathan. In this piece Josquin also refers to the way in which the lamentations of
Jeremiah are recited in Gregorian chant.
After solitary, Lang’s most recent piece in the programme is where you go. He wrote it last year
for the 75th anniversary of the Tanglewood Music Center. The text is inspired by a passage from
the Book of Ruth, and is emphatically about a good person. In a commentary on this work Lang
describes his admiration for the constancy of Ruth, who does not abandon her mother-in-law
Naomi: ‘where you go, I will go.’ According to Lang, his composition describes the ‘complex chain’ of
obligations and responsibilities displayed by the story.
Joep Stapel
Georgi Sztojanov Angelic Books
A selection of movements for 3 mixed choirs on diverse texts from the times of WW1, surrounded
by ‘Angelic comments’ on texts of Angelus Silesius. The angels’ intentions are pure and give us a
sort of ‘task’ that is valid for how we deal with what we have done in the war, but also just how to
live our everyday life.
I. Prologue - In Aeternum
“They say: Space, and Time, Now, and Eternity. What is Space, and Time, Now and Eternity?”
What is Eternity, if we lost someone from the Now?
1. Come questa pietra – Marcia
An Italian funeral March. Weeping, that is “so cool, so tough... so totally disheartened”.
II. Intermezzo - Dance macabre
“Die before you have to die, so when you have to die you don’t die, otherwise you’ll be damned.”
III. Epilogue – Conclusio
How many soldiers were lured into war (and still are today!) with the philosophy that there needs
to be sacrifice done? Sacrifice for God, for the Freedom, the Nation ... although the people
“advertising” such thoughts never sacrificed their lives actually.
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VRIJDAG 25 NOVEMBER | FRIDAY 25 NOVEMBER
10.00 – 13.00 Studio 1 | Tenso Young Composers Workshop I
James Wood & Leo Samama | Ensemble Aedes
besloten activiteit | not for public
14.30 – 17.30 Grote Zaal | Tenso Masterclass for Conductors I
Daniel Reuss & Grete Pedersen | Cappella Amsterdam
20.15 – 22.00 Grote Zaal | Cries of the City
Nederlands Kamerkoor | Harry van der Kamp
Ensemble Aedes | Mathieu Romano
Spreekstemmen | Speakers Tido Visser & t.b.a.
Nederlands Kamerkoor
Mercè!, grido piangendo > Carlo Gesualdo
Sfogava con le stelle un inferno d’amore > Claudio Monteverdi		
Io pur respiro in così gran dolore > Carlo Gesualdo
Anchor che per amarti > Carlo Gesualdo		
Ensemble Aedes
Dix-huit madrigaux > Philippe Fénelon		
- I - Wer, wenn ich schriee
Cor mio, mentre vi miro > Claudio Monteverdi
Cries of London, I, VI, II > Luciano Berio
Dix-huit madrigaux > Philippe Fénelon
- Xa Plätze, o Platz in Paris
PAUZE |INTERMISSION
Ensemble Aedes
Moro, lasso, al mio duolo > Carlo Gesualdo 		
Dix-huit madrigaux > Philippe Fénelon
- XVIIb – Dass ich dereist, an dem Ausgang
Cries of London, IV, III, VII > Luciano Berio 				
La Guerre > Clément Janequin
Nederlands Kamerkoor
Tauche deine Furcht in schwarzen Wein > Paul Hindemith		
Cities (wereldpremière | world premiere) > Evelin Seppar
Uitzending op 29 november | broadcast on 29 November Radio 4
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10.00 – 13.00 Studio 1 | Tenso Young Composers Workshop
besloten | not for public
De ontwikkeling van nieuw repertoire is een van Tenso’s belangrijkste doelstellingen. Sinds 2010
heeft het netwerk een reeks workshops georganiseerd onder leiding van dirigent en componist
James Wood en componist Leo Samama en met medewerking van professionele koren, om jonge
componisten te stimuleren voor kamerkoor te schrijven. Tijdens de workshops, waarin veel ruimte
is voor bijdragen van alle deelnemers, werken zij aan korte stukken of schetsen, met aandacht voor
compositorische ‘gereedschappen’ als dramatisch effect, vocaal bereik en kleur, gebruik van tekst,
en meer.
Na de eerste ronde zullen drie componisten geselecteerd worden om naar de tweede ronde te
komen, die in mei 2017 zal plaatsvinden in Mechelen. De sessies worden afgesloten met een
opdracht aan één van de componisten voor een nieuw werk, dat in première gebracht zal worden
door een Tenso koor.
The development of new choral repertoire is one of Tenso’s main aims. Since 2010, the network
has organized a series of workshops led by composer/conductor James Wood and composer Leo
Samama, with the participation of professional choirs, which will stimulate young composers to
write for chamber choir. During the workshops, which will benefit from the contributions of all
participants, they will work on short compositions or sketches, focusing on various compositional
tools, such as dramatic effect, vocal range and colour, the use of the words, and more.
After the first round, three composers will be selected to come back to a second round, which will
take place in Mechelen in May 2017. The workshop sessions result in commissioning one of the
composers to write a new work, to be premiered by one of the members of the Tenso network.
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14.30 – 17.30 Grote Zaal | Tenso Masterclass for Conductors I
Met de Masterclass for Conductors (masterclass voor dirigenten) wil Tenso jonge dirigenten
aanmoedigen koormuziek op het repertoire te zetten, zowel hedendaagse klassiekers als nieuw
werk. De coaches gaan met de jonge dirigenten aan het werk tijdens leessessies en repetities
met professionele koren. Na een open oproep voor kandidaten heeft Tenso een achttal dirigenten
geselecteerd, die bij toerbeurt worden uitgenodigd om - in groepen van twee of drie - aan
masterclasses deel te nemen.
Tijdens het Tenso European Choir Festival zullen Mariana Delgadillo Espinoza, Tobias Walenciak en
Yuval Weinberg werken met Cappella Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor, onder leiding van
coaches Grete Pedersen en Daniel Reuss.
Tenso Masterclass for Conductors (TMC) wants to encourage young conductors to take on choral
music, both standard repertoire and contemporary works. In reading sessions and rehearsals with
professional choirs the coaches will work with the young directors. An open call for applications
resulted in a pool of eight young conductors, who will be invited to come and participate in the
masterclasses in groups of two or three.
During the Tenso European Choir Festival Mariana Delgadillo Espinoza, Tobias Walenciak, and
Yuval Weinberg will work with Cappella Amsterdam and Nederlands Kamerkoor, coached by Grete
Pedersen and Daniel Reuss.
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20.15 – 22.00 Grote Zaal | Concert: Cries of the City
Nederlands Kamerkoor | Harry van der Kamp
Ensemble Aedes | Mathieu Romano
Het Franse vocaal ensemble Aedes en het Nederlands Kamerkoor slaan bij dit concert de handen
ineen voor een concert dat oud en nieuw verbindt.
Het verleden wordt onder andere vertegenwoordigd door Monteverdi, die te boek staat als een
ultieme muziekvernieuwer. Daarnaast lijkt de 17e-eeuwse prins Gesualdo met zijn bizarre muziek
gekatapulteerd te zijn vanuit de 20e eeuw.
Op zijn beurt weet de 20e-eeuwse componist Berio het stadse leven van 1600 weer op
onnavolgbare wijze tot leven te wekken met zijn moderne idioom. In zijn stuk Cries of London
weerklinken de echo’s van de straatverkopers uit het oude Londen.
Via de werken van Fénélon, Janequin en Hindemith reist het programma door de eeuwen en
langs steden, om uiteindelijk te leiden naar een moment van reflectie op voorbije tijden: de
wereldpremière van Cities van Evelin Seppar.
Speciaal voor het Tenso European Choir Festival verzocht het Nederlands Kamerkoor Evelin Seppar
een stuk te schrijven. Zoals Jeremia schreef over de verwoesting van de stad Jeruzalem in zijn
Lamentaties, zo kiest Seppar voor een eigentijdse variant. Seppar maakt voor haar stuk Cities
gebruik van de poëzie van Vasko Popa (1922-1991) en Czesław Miłosz (1911-2004), waarin de stad
in al haar verschijningsvormen prominent aanwezig is.
Evelin Seppar is een van de exponenten van een bijzonder rijke Estse compositietraditie, waarin
koormuziek een prominente plaats inneemt. Iedereen is bekend met grootheden als Veljo Tormis
en Arvo Pärt, maar ook een nieuwe generatie componisten timmert hard aan de weg. Pärt Uusberg
is daar een mooi voorbeeld van: het Nederlands Kamerkoor gaf deze jonge componist in 2015
een compositieopdracht binnen de kaders van het project De Tijd Staat Stil. Nu is het de beurt
aan Evelin Seppar. Het Nederlands Kamerkoor voerde al eerder werk van haar uit, onder andere
tijdens de tour van het koor naar China, afgelopen zomer. Haar compositie Near werd daar zeer
enthousiast ontvangen.
Cities is tevens een eigen, hedendaags antwoord op het stuk Cries of London van Luciano Berio.
Tido Visser | Anne van der Heiden
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20.15 – 22.00 Grote Zaal | Concert: Cries of the City
Nederlands Kamerkoor | Harry van der Kamp
Ensemble Aedes | Mathieu Romano
The French vocal ensemble Aedes and the Nederlands Kamerkoor join hands for a concert that links
old and new.
One of the composers representing the past is Monteverdi, recognized as the ultimate musical
innovator. Then we have the 17th century prince Gesualdo, whose bizarre music seems to have
been catapulted out of the 20th century.
In turn, the 20th century composer Berio inimitably revives the city life of 1600 in his modern idiom.
The echoes of the street vendors of old London resound in his piece Cries of London.
Via the works of Fénélon, Janequin and Hindemith the programme travels through cities and
centuries, leading us finally to a moment of reflection on recent times: the world première of Cities
by Evelin Seppar.
Evelin Seppar is an exponent of the particularly rich Estonian composition tradition, in which
choir music occupies a prominent position. Everyone knows such greats as Veljo Tormis and Arvo
Pärt, but there’s also a new generation of composers making themselves heard. Pärt Usberg is a
good example: the Nederlands Kamerkoor commissioned a work from this young composer in
2015, as part of the De Tijd Staat Stil (Time Stands Still) project. Now it’s Evelin Seppar’s turn. The
Nederlands Kamerkoor has performed her work before, one such occasion being during the choir’s
tour of China last summer. Her composition Near was received with great enthusiasm there.
Cities is also her own contemporary response to Luciano Berio’s piece Cries of London.
Tido Visser | Anne van der Heiden
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ZATERDAG 26 NOVEMBER |SATURDAY 26 NOVEMBER
10.00 – 13.00 Studio 1 | Tenso Young Composers Workshop II (zie pag.| see page 11)
James Wood &Leo Samama | Ensemble Aedes
besloten activiteit | not for public
11:45 – 12:15 Foyerdeck 1 Inleiding | Introduction Leonard Evers
Interview met componisten | interview with composers Max Knigge, Peter Vigh & Imre Ploeg
12:30 – 13:30 Grote Zaal | Something old, something new
Audite Nova | Hebe de Champeaux
het Brabants Kamerkoor | Béni Csillag
Utrechtse Studenten Cantorij | Fokko Oldenhuis
Koorschool Senta | Sylvia van der Vinne
Audite Nova
Moeduinen (wereldpremière | world premiere) > Max Knigge			
Kurpian Songs, nrs 1,3 4 > Henryk Górecki		
In Stiller Nacht > Johannes Brahms		
Utrechtse Studenten Cantorij
Alfonsina y el Mar > Imre Ploeg		
Canto de Diavoli > Robert Heppener		
Uit: Canti Carnaschialeschi > Bo Hansson		
Then I heard the singing
Het Brabants Kamerkoor
De Grote Wind (wereldpremière|world premiere) > Peter Vigh			
Un Soir de Neige > Francis Poulenc
Petite cantate de chambre in vier delen, gebaseerd op gedichten van Paul Eluard | in four
parts, based on poems by Paul Eluard
Koorschool Senta
Intrada a Cappella > Anonymus		
Kuuskuus, kallike > Arvo Pärt		
Szello Zúg > Bárdor Lajos		
Heel even dood > René Veen		
Firefly > Andy Beck		
Tuuti, Tuuti, Tummaistani > Charles Collins		
Lullaby > Gerald Finzi		
Can you hear me > Bob Chilcott		
Red Boots on > Bob Chilcott
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14.30 – 17.30 Grote Zaal | Tenso Masterclass for Conductors II (zie pag.| see page 12)
Daniel Reuss & Grete Pedersen | Nederlands Kamerkoor
14.30 – 17.30 Kleine Zaal | Workshop van Bach tot Nystedt
voor individuele zangers | for individual singers
Maria van Nieukerken
20.15 – 21.15 Grote Zaal | ‘1050’
Polski Chór Kameralny | Jan Łukaszewski
Bogurodzica > Anonimus 				
Ortus de Polonia > Jerzy Liban z Legnicy 			
Psalm 29 Nieście chwałę, mocarze > Mikołaj Gomółka 			
Psalm 47 Kleszczmy rękoma > Mikołaj Gomółka 			
Modlitwa, gdy dziatki spać idą > Wacław z Szamotuł 			
Veni dilecte mi à 8 > Andrzej Hakenberger 			
Exultate Justi à 7 > Andrzej Hakenberger 			
Per Merita Sancti Adalberti > Mikołaj Zieleński 			
Ortus de Polonia > Mikołaj Zieleński 			
Veni Sancte Spiritus > Henryk Mikołaj Górecki 		
Zdrowaś Królewno Wyborna > Andrzej Koszewski 			
Nunc dimittis > Paweł Łukaszewski 			
O gloriosa virginum > Krzysztof Penderecki 		
Anenaiki > Augustyn Bloch
22:00 – 00:30 Entreehal | Un Ballo di Estase
DJ’s Bram Faber & René van Munster
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12:30 – 14.00 Grote Zaal | Something old, something new
In dit concert drie nieuwe werken van drie jonge Nederlandse componisten: Peter Vigh, Max Knigge
en Imre Ploeg. Zij zijn begin 2016 gekoppeld aan enkele van de beste (amateur)koren van Nederland:
Audite Nova (Nijmegen), het Brabants Kamerkoor en de Utrechtse Studenten Cantorij. Voor elk
koor maakt een componist een nieuw werk dat deze middag in première gaat, waar de koren eigen
repertoire aan koppelen. Ter afsluiting treedt het enige jeugdkoor op dat deelneemt aan dit festival:
Koorschool Senta, winnaar van maar liefst vier prijzen tijdens het Nederlands Koor Festival 2016.
Audite Nova
Het eerste miniatuur van Audite Nova belooft de gemoederen behoorlijk wakker te schudden.
Knigges nieuwe werk Moeduinen is een krachtig, kwetsbaar en complex stuk geworden. De
harmonieën en intervallen liggen niet voor de hand, zodat het voor Audite Nova een flink avontuur
is dat complexe karakter goed tot uiting te brengen. Precies het soort uitdaging dat het koor hoopte
te krijgen. Om het werk van Max Knigge optimaal tot zijn recht te laten komen, heeft dirigente
Hebe de Champeaux gekozen voor twee stukken die juist kracht uitstralen door hun betrekkelijke
eenvoud. Brahms vormt op harmonieus gebied een tegenwicht, en Górecki appelleert eerder aan
een oerkracht door het repetitieve ritmische karakter.
Utrechtse Studenten Cantorij
Ter aanvulling op hun gloednieuwe werk van Imre Ploeg, Alfonsina y el Mar koos de Utrechtse
Studenten Cantorij voor een Angels and Demons- thema. Nadat duiveltjes en plaaggeesten rampen
en chaos over de wereld hebben uitgestort in Canto de Diavoli van Robert Heppener, mag SintBrigida het licht weer terugbrengen in Bo Hanssons Then I heard the singing.
Het Brabants Kamerkoor
Het Brabants Kamerkoor is hedendaags werk nooit uit de weg gegaan, integendeel. Al sinds de
jaren 60 staat er met grote regelmaat hedendaags repertoire op het programma. Niet verwonderlijk
dat het koor meteen ‘ja’ zei op de vraag of het nieuw werk wilde uitvoeren. Ter aanvulling van
Peter Vighs De Grote Wind werd gekozen voor Un Soir de Neige van Francis Poulenc. Dirigent Béni
Csillag: ‘Poulenc is een van die componisten wiens werken al sinds mensenheugenis bij ons koor
op het repertoire staan. Dit echte winterstuk past qua sfeer bij De Grote Wind, dat voor mij een
najaarsgevoel oproept, vol dreigende stormen. Poulencs stuk bestaat uit vier miniaturen op teksten
van Paul Éluard, en het getal 4 speelt ook een grote rol in De Grote Wind, dat ook nog eens vier
coupletten heeft. Prachtig hoe die stukken zo op meerdere gebieden met elkaar verweven zijn. Een
mooi miniatuurprogramma voor een concert in november.’
Koorschool Senta
Koorschool Senta, opgericht in 2006, bestaat uit een opleidingskoor, een kinderkoor, een
jeugdkoor en het Senta Ensemble. Het jeugdkoor, dat vandaag optreedt, heeft een sprankelend en
gevarieerd repertoire, van oud tot nieuw en van stevig tot luchtig. Liedjes die bij hun ervaring en
belevingswereld passen, maar ook stukken die hen uitdagen in hun ontwikkeling. Een aanpak die
zijn vruchten afwerpt, want het koor heeft al op topniveau mee mogen zingen onder dirigenten
als Yannick Nézet-Séguin en Daniel Reuss. Bovendien won het dit voorjaar vier prestigieuze prijzen
tijdens de finale van het Nederlands Koor Festival, waar het als enig jeugdkoor aan deelnam.
Vandaag zingt Senta onder andere Heel even dood, een tekst uit het boek Doodgewoon, waarvoor
kinderboekenschrijfster Bette Westera de Gouden Griffel ontving. Componist René Veen maakte er
speciaal voor Senta een prachtig lied van.
Koorschool Senta is een initiatief van en wordt geleid door Sylvia van der Vinne.
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12:30 – 14:00 Grote Zaal | Something old, something new
Audite Nova
The first miniature from Audite Nova promises to shake up a few ears. The new work Moeduinen is
a vigorous, vulnerable, and complex piece. The harmonies and intervals are unexpected, making it
quite an adventure for Audite Nova to perfectly express that complex character. Exactly the sort
of challenge the choir was hoping for. To do proper justice to Max Knigge’s work, conductor Hebe
de Champeaux chose two other works whose forte is their relative simplicity. Brahms constitutes a
counterweight in the area of harmonies, while the repetitive rhythmic character in Górecki’s songs
appeals to a primal force.
Het Brabants Kamerkoor
The Brabants Kamerkoor has never eschewed contemporary work – quite the contrary. Ever since
the 1960s, contemporary repertoire has regularly appeared in the choir’s programmes. So not
surprisingly the choir immediately said ‘yes’ when asked if they would like to perform a new work.
To complete the programme they have chosen Un Soir de Neige by Francis Poulenc. Conductor Béni
Csillag: ‘Poulenc is actually one of those composers whose work has been part of our repertoire for
as long as we can remember. The atmosphere of this proper winter piece is in keeping with De Grote
Wind, which evokes an autumnal feeling, full of threatening storms. Poulenc’s piece, with texts by
Paul Éluard, comprises four miniatures, a number which also plays an important role in De Grote
Wind, which in turn consists of four verses. It’s wonderful how these pieces are intertwined on
multiple levels. A lovely miniature programme for a concert in November.’
Utrechtse Studenten Cantorij
The Utrechtse Studenten Cantorij decided to let angels and demons accompany their brand new
piece. First de devils and demons are allowed to bring the world nothing but misery, disaster and
chaos in Canto de Diavoli by Robert Heppener. But there is always hope, and Saint Bridget brings
the light back into our lives again with Bo Hansson’s Then I heard the singing.
Koorschool Senta
Koorschool Senta, founded in 2006, consists of a training choir, a children’s choir, a youth choir
and the Senta Ensemble. The youth choir, which will perform today, has a scintillating and varied
repertoire, from old to new and from tough to light. Songs that fit appeal the experiences and
perceptions of youngsters, but also pieces that challenge them in their development. This approach
has paid off, because the choir has already had the opportunity to sing at top level with conductors
like Yannick Nézet-Séguin and Daniel Reuss. This spring the choir won four prestigious prizes during
the finals of the Netherlands Choir Festival, where it was the only youth choir to participate.
Today Senta’s repertoire includes Heel even dood, a text from Doodgewoon, the book which earned
children’s author Bette Westera the most important Dutch children’s book prize. Composer René
Veen made this into a wonderful song especially for Senta.
Choir school Senta is an initiative of, and is led by Sylvia van der Vinne.
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14.30 – 17.30 Kleine Zaal | Workshop van Bach tot Nystedt
voor individuele zangers | for individual singers
Maria van Nieukerken
Een workshop voor iedereen die kan zingen en bladmuziek kan lezen. Onder leiding van Maria
van Nieukerken studeren de deelnemers verschillende stukken in die oud en nieuw met elkaar
verbinden. De workshop is ook zeer goed te volgen door zangers die geen ervaring hebben
met hedendaags repertoire. Maria laat juist zien dat moderne koormuziek z’n wortels heeft in
composities van oude meesters.
Immortal Bach van Knut Nystedt en de koraal Komm süßer Tod van Bach zijn onlosmakelijk
met elkaar verbonden, omdat Nystedt in zijn moderne compositie het werk van Bach citeert en
gebruikt. Of Hear my prayer, o Lord van Purcell dat gebruikt wordt door Sven-David Sandström.
Maria vertelt op een boeiende manier over de context waarin de composities ontstaan zijn.
A workshop for anyone who can sing and read sheet music. Together with Maria van Nieukerken the
participants will learn various works that link the old with the new: In Immortal Bach Knut Nystedt
quotes Bach’s Komm süßer Tod, and Sven-David Sandström used Hear my prayer, o Lord from
Purcell. This workshop is also suitable for those who have no experience with contemporary music.
Maria will explain the background of the compositions to show that most contemporary choral
music has its roots in the works of the old masters.
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20.15 – 22.00 Grote Zaal |‘1050’
Polski Chór Kameralny | Jan Łukaszewski
Het Pools Kamerkoor (Polski Chór Kameralny) uit Gdańsk presenteert in dit concert een
bloemlezing uit de Poolse kamerkoormuziek vanaf de 13e eeuw tot nu. Een bijzondere kans om
repertoire te horen dat zelden of nooit wordt uitgevoerd in Nederland.
Het programma is een waar eerbetoon aan de rijke Poolse muziektraditie, en opgezet in een
structuur die doet denken aan een eredienst. De titel 1050 verwijst naar het symbolische jaartal
waarin de Poolse Prins Mieszko I zich namens Polen liet dopen tot het christelijk geloof.
Deze doop is een symbolisch moment voor de opname van Polen in de christelijke cultuur van
West-Europa. Dat is ook te horen in de werken van de componisten uit het eerste gedeelte van dit
concert, die tot katholieke maar ook reformatorische kringen behoorden. De moderne composities
putten overduidelijk uit deze tradities.
Het begint bij het Poolse riddergezang Ave Maria (Bogurodzica) uit de 13e eeuw en eindigt bij de
jongste generatie Poolse componisten.
20.15 – 22.00 Grote Zaal |‘1050’
In this concert the Polish Chamber Choir (Polski Chór Kameralny) from Gdańsk presents a selection
of Polish chamber choir music from the 13th century to the present day. This is a special opportunity
to hear repertoire that is seldom or never performed in the Netherlands.
The programme is a true homage to a rich music tradition, and its structure is reminiscent of a
church service. The title 1050 refers to the symbolic year in which the Polish Prince Mieszko 1 was
christened on behalf of the Polish people.
This christening symbolized the incorporation of Poland into the Christian culture of Western
Europe. That can be heard in the first part of the concert, with works by composers from Catholic as
well as Reformed circles. The modern compositions clearly draw from these traditions.
The programme begins with the 13th century Polish knights’ song Ave Maria (Bogurodzica) and
ends with the youngest generation of Polish composers.
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22:00 – 00:30 Entreehal | Un Ballo di Estase
DJ’s Bram Faber & René van Munster
Bij een festival hoort een spetterend feest. Tenso nodigde twee jonge DJ’s uit om zich te laten
inspireren door het thema van het festival: Visions & Memories. Hun voorstel voor Un Ballo di Estase
was nog mooier dan de organisatie had gehoopt: DJ’s Bram Faber en René van Munster hebben
een aantal koorwerken die tijdens het festival te horen zijn bewerkt, zodat iedereen dansend op
hemelse koren de grootste festivaldag kan afsluiten.
What’s a festival without a spectacular party? Tenso invited two young DJs to come up with
something inspired by the festival theme of Visions & Memories. Their proposal for Un Ballo di
Estase, was even better than the organisation could have hoped for. DJs Bram Faber and René van
Munster have worked over some of the choir works that were presented during the festival. Now
everyone can conclude the biggest festival day in style - dancing to heavenly choirs!
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ZONDAG 27 NOVEMBER | SUNDAY 27 NOVEMBER
15:00 – 16:00 Grote zaal | Visioni ed Estasi
koren | choirs Cappella Amsterdam, Nederlands Kamerkoor, Ensemble Aedes, Toonkunstkoor Amsterdam & Toonkunst Rotterdam
dirigenten | conductors Daniel Reuss, Maria van Nieukerken & Boudewijn Janssen
Visioni ed Estasi (2015) > Wim Henderickx
Prologue: Sacred Time
Vision I: Suffering en Ecstasy 1: Darkness
Song of Memories (Interlude 1)
Vision II: Void en Ecstasy 2: Fire (Passion)
Vision III: Love (Joy) en Ecstasy 3: Light (Goodness)
Song of Compassion (Interlude 2)
Vision IV: Hope
Epilogue: Sacred Space
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Van lijden tot hoop - Wim Henderickx over Visioni ed Estasi
In een interview voor de Tenso Days in Mechelen in 2015
Wim Henderickx is al lang geen onbekende meer en verdiende zijn
sporen op de meest gerenommeerde podia, maar de koormuziek ziet hij
toch als een uitdaging apart.
Wim Henderickx, je bent te gast op Tenso Days, een festival voor
hedendaagse koormuziek. Heb je een speciale band met (hedendaagse)
koormuziek of kom je hier meer als noviet?
Tot voor kort was de koorwereld een beetje vreemd terrein voor mij,
omdat ik uit de orkestwereld kom en dus vanuit het instrumentale denken.
Na een tijdje heb ik zelf de stap gezet naar opera en muziektheater en
verzeilde ik uiteindelijk ook in de koorwereld. Natuurlijk kende ik wel de
koormuziek van componisten als Ligeti en Xenakis, maar niet zoals ik het
orkestrepertoire ken. Eigenlijk zag ik dat gebrek aan ervaring meer als een
luxe: ik ben volledig vrij omdat de traditie me nergens toe verplicht.
Voor Visioni ed Estasi werk je met een reuzenkoor dat bestaat uit
professionele koren en amateurkoren. Gaat het hier om de kracht van het
aantal of werk je de koren ook elk afzonderlijk uit?
De laatste jaren maak ik graag de overbrugging tussen professionele
muzikanten en amateurmuzikanten. Deze opdracht voor Tenso geeft
me als componist enerzijds de kans om muzikaal te doen wat ik wil,
omdat ik kan werken met koren van een professioneel niveau. Anderzijds
moet je de amateurkoren op een andere manier benaderen en dat geeft
een interessante spanning. Wat die dialectiek betreft, heb ik me laten
inspireren door de zestiende-eeuwse Venetiaanse koormuziek, meer
bepaald door de zogenaamde dubbelkorigheid van componisten als
Gabrieli en Willaert, waarbij koren op verschillende plaatsen in de kerk
opgesteld staan en zowel dialogeren als contrasteren. Bij Visioni ed
Estasi staan de koren rondom het publiek. Het wonderbaarlijke bij zo’n
spatialisatie is dat je als toeschouwer echt in de klank zit. Ik ben blij dat het
werk in een sacrale ruimte wordt uitgevoerd, omdat die onder meer door
de resonantie een grote meerwaarde geeft aan de muziek.
Wat betekent de titel van het werk en in welke mate sluit die aan bij de
muziek?
Ook de titel heeft te maken met die dubbelkorigheid: Visioni ed Estasi
beschouw ik als twee tegenpolen die in spanning staan. Je hebt enerzijds
de visioenen die zacht en introspectief zijn, en anderzijds de uitbundige en
extraverte extases. In totaal bestaat het werk uit elf delen: telkens een duo
van een visioen en een extase met een bepaalde thematiek, afgewisseld
met sololiederen die ik interludes heb genoemd. De muziek volgt ook
het contrast tussen een visioen en een extase: in de extases klinken
spreekkoren, heel ritmische passages, en alternatieve vocale technieken
als scanderen en fluisteren. De visioenen bevatten de meer lyrische en
gezongen passages. Zo legt het werk in vier grote blokken een soort traject
af van lijden tot hoop, van donker naar licht.
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Welke rol speelt de elektronica in het stuk?
Het gebruik van nieuwe media zoals de elektronica kan vaak iets heel
specifieks toevoegen. Hier heeft de elektronica een dubbele functie.
Louter praktisch kunnen de zangers hun toon halen uit de ondersteunende
elektronica. Maar de elektronica kan zelf ook een eigen atmosfeer creëren
en maakt een soort canvas waarbinnen de koren hun verhaal vertellen.
Opnieuw zal de concrete invulling sterk afwisselen tussen meer tonig
materiaal in de visioenen, en ruis en pulsaties in de extases.
De tekst van het werk bestaat louter uit losse betekenisloze
lettergrepen. Zijn die volledig willekeurig?
Ik hou niet altijd van tekst in composities, omdat die vaak een soort
dwingende richting geeft aan de muziek. De tekst die ik gebruik heeft in
eerste instantie geen betekenis maar is wel drager van een ander soort
inhoud. De klinkers en medeklinkers plukte ik uit het Lux Aeterna van
de dodenmis. De boodschap van dat Lux Aeterna is eigenlijk de essentie
van het hele stuk, omdat het vooral gaat over de kracht van het licht, een
universele thematiek in alle culturen en religies. Ik maak hier dus abstractie
van de tekst, om ze daarna terug te integreren op een muzikale en dus
meer contextloze manier. Het verhaal is zuiver muzikaal maar draagt zo
toch een soort van inhoud.
In welke richting zie je de klassieke muziek evolueren?
Ik voel dat we terugkeren naar een begrijpelijke muzikale taal. Dat
hoeft niet per se tonaal te zijn, maar consonantie lijkt wel opnieuw een
bepalende factor te zijn. Anderzijds blijven enkele moderne vernieuwingen
zoals minimalisme en elektronica zeker een rol spelen. Ik zie tegenwoordig
vooral een erg eclectische tendens, en Visioni ed Estasi is ook zo opgevat.
We zitten al vijftien jaar in de eenentwintigste eeuw en we moeten afstand
nemen van de twintigste. Als componist krijg je nu veel meer vrijheid dan
pakweg vijftig jaar geleden. Toen leken bepaalde richtingen zich echt op te
dringen: als je die niet volgde, was je bij wijze van spreken niet meer mee.
Dat lijkt voorbij te zijn; je hebt vandaag zowel een Brian Ferneyhough als
een Arvo Pärt. De componist heeft nu de mogelijkheid om zijn creativiteit
alle richtingen uit te sturen en zich open te stellen voor alle impulsen die op
hem af komen. Gelukkig maar!
Interview opgetekend door Arne Herman
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From suffering to hope - Wim Henderickx on Visioni ed Estasi
In an interview for the TENSO days in Mechelen in 2015
Wim Henderickx is anything but a stranger and has made a name for
himself on the most renowned podia, but he considers choral music as a
challenge of another order nonetheless.

Wim Henderickx, you are a guest at Tenso Days, a festival for
contemporary choral music. Do you have a special connection to
(contemporary) choral music or do you consider yourself more of a
freshman here?
Until recently, the choral scene was sort of uncharted territory to me,
because I have an orchestral background and therefore an instrumental
mode of thinking. After a while, I took a deliberate step towards opera
and musical theatre and I eventually also ended up in the choral world.
Obviously I knew the choral music of composers like Ligeti and Xenakis,
but not in the same way I know the orchestral repertoire. In fact, I saw
that lack of experience as more of a luxury: I am completely free because
tradition doesn’t force me one way or another.
For VISIONI ed ESTASI, you are working with a huge choir that consists
of professional choirs and amateur choirs. Is it a matter of amount or
are you working out the scores for each group separately?
These last couple of years, I like to build a bridge between professional
musicians and amateur musicians. This assignment for Tenso on one
hand gives me a chance as a composer to do musically what I want to
do, because I can work with choirs of a professional level. On the other
hand you have to approach the amateur choirs in a different way and
that provides an interesting tension. As far as As to the dialectics, I was
inspired by the sixteenth-century Venetian choral music, specifically by
the use of so-called double choirs by composers such as Gabrieli and
Willaert, in which choirs are arranged on different locations throughout
the church and dialogue as well as contrast with one another. With Visioni
ed Estasi, the choirs surround the audience. The marvellous thing about
such a spatialisation is that you actually find yourself within the sound as
an listener. I am glad that the work is performed in a sacred space, since it
gives an added value to the music because of the resonance among other
things.
What is the meaning of the work’s title and to what extent does it fit
the music?
The title also has to do with the double choir: I consider Visioni ed Estasi
as two opposites that have a tension between them. On one hand you
have the visions which are gentle and introspective, and on the other hand
there’s the elated and extraverted ecstasy. The work consists of eleven
parts in total: each time a pair of a vision and an ecstasy with a certain
theme, alternating with solo songs which I’ve named interludes. The music
also follows the contrast between a vision and an ecstasy: choruses can
be heard in the ecstasies, very rhythmic passages, and alternative vocal
techniques such as chanting and whistling. The visions contain the more
lyrical and sung passages. This way the work travels a sort of trajectory in
four large blocks, from suffering to hope, from darkness to light.
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What is the role of electronics in the piece?
The use of new media such as electronics can often add something
very specific. Here the electronics have a double function. In a purely
practical manner, the singers can obtain their tone from the supporting
electronics. But the electronics themselves can also create an own
atmosphere and makes a sort of canvas within which the choirs can
tell their stories. Again the concrete implementation will strongly vary
between more tonal material in the visions, and noise and pulsations in
the ecstasies.
The work’s text consists purely of individual meaningless syllables.
Are they completely random?
I’m not always keen on lyrics in compositions, because they often sort
of coercively push you one direction or another. The lyrics I am using
are meaningless initially, but it is a carrier for another kind of content. I
picked the vowels and consonants from the Lux Aeterna of the requiem.
The message of this Lux Aeterna is in fact the essence of the entire piece,
because it mainly deals with the force of the light, a universal theme in all
cultures and religions. In such a manner, I completely disregard the text
here, in order to subsequently reintegrate it in a musical and therefore
less of a contextual way. The story is purely musical but in that way
carries some sort of content.
In what direction do you see classical music evolving?
I feel we are returning to an understandable musical language. It doesn’t
necessarily have to be tonal, but consonance seems to be a decisive
factor once again. On the other hand some modern innovations such
as minimalism and electronics certainly maintain a key role. These
days particularly see a very eclectic tendency, and Visioni ed Estasi is
conceived in that way as well. We have been living in the twenty-first
century for fifteen years now and we need to distance ourselves from
the twentieth. As a composer you have much more freedom nowadays
than say fifty years ago. At that time, certain trends really seemed
to impose themselves: if you didn’t follow them, you were no longer
fashionable so to speak. That seems to have passed; today you have a
Brian Ferneyhough as well as an Arvo Pärt. The composer now has the
possibility to direct his creativity every which way and to be susceptible
to all impulses that come towards him. And happily at that!
Interview recorded by Arne Herman
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Tijdens het gehele festival | during the entire festival
Foyerdeck 1, Entreehal, Atrium, Centrale Trap
Installaties studenten Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag | Installations by
students of the Royal Academy of Art The Hague
Studenten van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) kregen de
opdracht vier installaties te maken geïnspireerd op het stuk Visioni ed Estasi van Wim Henderickx.
De installaties volgen de vier visioenen zoals Henderickx die schetst in zijn stuk: suffering, void,
love (joy) en hope. De studenten hebben na gesprekken met Wim Henderickx en de artistieke staf
besloten alledaagse, huiselijke voorwerpen te transformeren tot objecten die iets communiceren
over de grote menselijke thema’s uit het werk van Wim Henderickx. De installaties zijn te zien in de
Entreehal, het Atrium, de trappen en Foyerdeck 1.
De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) leidt studenten op tot
zelfbewuste kunstenaars en ontwerpers, die door hun gedrevenheid, inhoudelijke diepgang en
experimentele instelling een betekenisvolle inbreng hebben in hun discipline en de maatschappij.
De academie haalt het werkveld binnen, verdiept zich in maatschappelijke ontwikkelingen en
zoekt de confrontatie met het publiek. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door projecten
aan te gaan met externe partners uit uiteenlopende disciplines; van overheidsinstellingen tot de
culturele sector en het bedrijfsleven. Binnen deze projecten leren studenten functioneren in een
opdrachtsituatie. Een opdracht zoals voor het Tenso European Choir Festival is voor studenten een
fantastische kans om de praktijk in het echt te beleven.
Students of the Royal Academy of Art The Hague were invited to create four installations, based
on the composition of Wim Henderickx, Visioni ed Estasi. The four visions from this piece are
the source of inspiration: suffering, void, love (joy) en hope. After several meetings with Wim
Henderickx and the artistic crew, the students decided to use simple objects from everyday life and
to transform these into impressions of the major themes from Hederickx piece mentioned above.
Their creations can be seen at the Entreehal, Atrium, de stairs and on Foyerdeck 1.
The Royal Academy of Art The Hague trains students to become confident artists and designers,
able to make a meaningful contribution to their discipline and to society by means of their passion,
their deep expertise and their experimental approach. The academy reaches out to the professional
field, immerses itself in societal trends and seeks confrontation with the audience. One of the ways
that this occurs is through joint projects with external partners from various disciplines; ranging
from government institutions to the cultural sector and business world. Projects equip students
for real world assignments. The cooperation with the Tenso European Choir Festival is an excellent
chance for students to work within the real world.
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SUFFERING ‘Plastic spanning’
door Amanda Verberne en Hyeonjeong Kim
Verberne en Kim tonen een decadente visie op de hededaagse “yes we can” maatschappij, waar
alles mogelijk lijkt te zijn. Een samenleving met zoveel positiviteit creeert een neppe of plastic
werkelijkheid waarbinnen we ons distantiëren van de echte problemen zoals geweld, oorlogen en
vervuiling.
Iemand die niet slaagt in deze hyper optimistische samenleving wordt een mislukkeling genoemd
dit creëert depressie en angst. De agressieve puntige sculptuur die hoog boven de hoofden van het
publiek hangt werkt intimiderend en wekt angst op.
SUFFERING ‘Plastic Tension’
by Amanda Verberne and Khyeong Kim
We want to portray a decadent vision of today’s “yes we can” society, where anything is possible.
A society with too much positivity that is creating a fake or plastic reality in which we distance
ourselves from today’s real problems such as violence, war and pollution. Someone that doesn’t
succeed in this positive society is called a failure and this notion creates people that deal with
depression and anxiety. The aggressive pointy sculpture that is hanging evokes tension. The big
plastic spike is pointing downwards in a threatening way.
VOID ‘Het invullen van de realiteit’
door Niels van der Donk and Josephine van Schendel
Met dit werk wordt het publiek uitgenodigd zelf te bedenken wie er in deze stoelen hebben kunnen
zitten. Door dit te doen kunnen eventueel de lege plekken opgevuld worden die nu zo voelbaar
zijn in het werk. Door gebruik te maken van attributen willen we de fictieve persoonlijkheden extra
benadrukken.
VOID ‘Completing the Real’
by Niels van der Donk and Josephine van Schendel
With this work we want to invite the audience to make up stories about people who might have
sat in the chairs they are looking at. By doing so, they somehow fill the void with these stories. The
personalities are ranging from a woman studying make up art to a teenager obsessed with working
on his body at the gym. By using small attributes we want to enforce these personalities even more.
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LOVE ‘Love’
van Lou Top, Iris Lam en Ies Ditsen de Jong
In totaal 1000 gebruikte tandenborstels zullen een traditioneel uitziend tapijt creëren.
Gebruikte tandenborstels hebben een heel persoonlijke en soms sensuele connotatie. Door ze
te transformeren in een tapijt wordt een extra betekenis aan dit dagelijkse gebruiksvoorwerp
toegevoegd.
LOVE ‘Love’
By Lou Top, Iris Lam and Ies Ditsen De Jong
A group of 1000 used toothbrushes will create a traditional looking carpet. The used toothbrushes
have a very personal and sometimes even sensual meaning. By transforming them into a carpet
extra value will be added to this daily object.
HOPE ‘Alternatief Altaar’
door Hilde Barwegen en Alfonso Martinez Yordi
In dit werk worden de trappen vergeleken met het betreden van een altaar. Trappen brengen
mensen van de ene hoogte naar de andere. Elke stap is een proces en tegelijkertijd een beperking.
HOPE ‘Alternative Altar’
by Hilde Barwegen and Alfonso Yordi Martinez
In this work stairs will be connected to the notion of an altar. Stairs bring you from one level to
the other, each step is a process, just like climbing up an altar is. With this installation we want to
present alternative possibilities that will make the audience question the standard notion of a stair.
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Tenso European Network
Tenso (*) is de naam van het netwerk waarin Europese kamerkoren samen werken aan nieuw
repertoire, de training van jonge musici, en de Tenso Days, de festivals die plaatsvinden in
verschillende Europese steden. Het vorige festival in Amsterdam werd in 2009 georganiseerd.
Het netwerk bestond toen nog niet officieel, en telde slechts vijf leden. Maar ook toen werkten
Cappella Amsterdam en het Nederlands Kamerkoor succesvol samen om een festival neer te zetten,
samen met vier Europese collega-koren, verschillende Nederlandse amateurkoren, de allereerste
workshops voor jonge componisten en een spraakmakend gezamenlijk concert ter afsluiting.
Sinds 2009 is er veel veranderd. Inmiddels zijn 20 professionele kamerkoren uit 15 Europese
landen lid van het netwerk; de workshops voor componisten hebben geleid tot opdrachten voor
sprankelende nieuwe koorwerken; het project voor jonge professionele zangers toert elke zomer
door Europa; de masterclasses voor dirigenten hebben een vlucht genomen; en in 2016 worden
maar liefst vier edities van de Tenso Days georganiseerd, in Mechelen (BE), Helsinki (FI), Kopenhagen
(DK) en in Amsterdam (NL). Tenso verheugt zich op een weerzien met het Nederlandse publiek over
een aantal jaar!
www.tensonetwork.eu
* Tenso = een begrip uit de Occitaanse troubadourtraditie, en betekent “dialoog”
Tenso (*) is the name of the network that unites European chamber choirs in their efforts to
promote new choral repertoire, the training of young musicians, and the Tenso Days, the festivals
that take place in cities around Europe. The previous festival in Amsterdam was organized in 2009.
The network had not been officially established yet, and counted only five members. But then, as
now, Cappella Amsterdam and the Nederlands Kamerkoor successfully collaborated in bringing
a festival with guest choirs from among their colleagues in Europe, amateur choirs, the very first
workshops for young composers, and a memorable joint concert as finale.
Since 2009, much has changed. As of 2016, 20 choirs from 15 European countries are member
of the network. The workshops for composers have resulted in commissions for exciting new
choral music; the project choir for young professional singers tours Europe every summer; the
masterclasses for conductors are now an integrated part of the activities; and in 2016, members
of the network organized no less than 4 editions of the Tenso Days, in Mechelen (BE), Helsinki
(FI), Kopenhagen (DK) and in Amsterdam (NL). Tenso looks forward to seeing the Dutch audiences
againin a few years time!
www.tensonetwork.eu
* Tenso = a term from the Occitan troubadour tradition, meaning “dialogue”
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Cappella Amsterdam
Sopranen | Sopranos
Elisabeth Blom
Martha Bosch
Marijke van der Harst
Maria Köpcke
Marjo van Someren
Rachel Thompson

Alten | Altos
Sabine van der Heyden
Luise Kimm
Mieke van Laren
Laura Rodrigues Lopes
Inga Schneider
Suzanne Verburg

Tenoren | Tenors
Dolf Drabbels
Jon Etxabe Arzuaga
Guido Groenland
Diederik Rooker
Adriaan de Koster
Endrik Üksvärav

Bassen | Basses
Jan Douwes
Martijn de Graaf
Bierbrauwer
Harry van der Kamp
Kees Jan de Koning
Bart Oenema
Robert van der Vinne

Alten | Altos
Marleene Goldstein
Dorien Lievers
Chantal Nysingh
Åsa Olsson

Tenoren | Tenors
João Moreira
Emilio Aguilar
Harry Berne
Charles Daniels

Bassen | Basses
Gilad Nezer
Jasper Schweppe

Alten | Altos
Elise Bédènes
Julia Beaumier
Pauline Leroy
Anaïs Bertrand

Tenoren | Tenors
Florent Thioux
Camillo Angarita
Marc Valéro
Martial Pauliat

Bassen | Basses
Frédéric Bourreau
Jérémie Delvert
Sorin Dumitrascu
Igor Bouin
Pascal Gourgand

Alten | Altos
Danuta Mackiewicz
Aleksandra
Muraczewska
Bożena Nadolska
Agata Sierańska
Katarzyna
Wittschenbach

Tenoren | Tenors
Damian Bykowski
Tomasz Gieszcz
Kacper Kłosiński
Krzysztof Pękała
Jerzy Stelmański
Lech Wittschenbach

Bassen | Basses
Szymon Chyliński
Mariusz Czapiewski
Andrzej Macierzyński
Sebastian Mandziej
Janusz Sierla
Krzysztof Stachowski
Mateusz Trepkowski

Nederlands Kamerkoor
Sopranen | Sopranos
Mónica Monteiro
Maria Valdmaa
Annet Lans
Mariët Kaasschieter
Ensemble Aedes
Sopranen | Sopranos
Agathe Boudet
Agathe Peyrat
Judith Derouin
Angélique Pourreyron
Polski Chór Kameralny
Sopranen| Sopranos
Katarzyna Herrmann
Wiesława Łukaszewska
Justyna Machnikowska
Izabella Mandziej
Dagmara Piotrowska
Maria Romanowska
Ludwika Wujtewicz
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Audite Nova
Sopranen | Sopranos
Ineke Boschloo
Irma Bruens
Maria Janssen
Judith Maaskant
Inge van Schie
Sammie Tarenskeen
Ellen van ‘t Veer
Charlotte Verhees
Marjon Werter

Alten | Altos
Yvonne Baghuis
Jorien de Boer
Gerben van den Bosch
Margriet Heinen
Jacqueline Pötgens
Rosaline Smits
Janneke den Draak
Imke Kross

Tenoren | Tenors
Robert van den Brink
Jeroen van Mierlo
Mark Hagers
Piet van Kalmthout
Ruurd Lof
Herman van der
Meiden
Michiel Sanders

Bassen | Basses
Gerard Boersma
Erwin Gijzen
Kasper Griffioen
Jacques van der
Smissen
Joseph Steenbrink
Cees van Woerkum

Alten | Altos
Rinske van Dijk
Dagmar Holm
Gretha Hup
Karen Pon
Corry Pullens
Janneke Schoonen
Janneke Teeuw
Jolanda Vonk
Laura van de
Westerlaken

Tenoren | Tenors
Marcel van der Maeden
Bas Ruizeveld
Frank Stokkermans
Frans van der Weide
Jacques van Eijck
Arjan van der Zee

Bassen | Basses
Remco Grimm
Peter Lammers
Hans Meek
Pieter Ronner
Ruud Swiers
Frank Tuerlings
Henk Verhagen

Tenoren | Tenors
Stijn Claerhoudt
Tom Moekotte
Dierick Aartsen
Joris Kattemölle
Ruben Timmer
Friedemann Polzin
Olivier Rutgers
Bart Fölker

Bassen | Basses
Gijs Leegwater
Marijn Eigenhuis
Boudewijn Janssen
Joël Pieksma
Anson van Rooij
Bas Ammerlaan
Ko Melis
James Mitchell
Jean-Paul Honegger
Jan Remmers

Het Brabants kamerkoor
Sopranen | Sopranos
Anja van Berkel
Daniëlle van den
Bosch
Ineke La Rivière
Marjoleine van der
Leest
Monique Megens
Beate Rose
Deanneke Steenbeek
Machteld Terlingen
Emma Versteegh
Tineke van der Weele

Utrechtse Studenten Cantorij
Sopranen | Sopranos
Aike Roodenburg
Maartje Masereeuw
Lotte Smeenk
Marijke Mulder
Lotte Dikken
Marleen van Os
Elisabeth Nieuwburg
Amber Thevis

Alten | Altos
Rosemarie van
Herwaarden
Emma Reijers
Wies de Greef
Hester Westra
Lise Claerhoudt
Daan van der Schaft
Sanne Hoogendoorn
Marianne Lesigne
Susanne Dirksen
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Koorschool Senta
Roos Meering
Jitske Vervoort
Tina van Aken
Chioma Arim
Frode Flos van der
Schans

Lize Snel
Neele Noort
Nicole van Kessel
Didi Bosman
Janneke van Gelder
Eline Kanters

Josien Klijmij
Marieke van Hoof
Thirza de Bode
Tara de Heij
Jacqueline van Kessel
Isabel Koolen

Emma van den Elshout
Margot Bongenaar
Judith Oppenheimer
Sosha Oppenheimer

Tenoren | Tenors
Eric de Cock
Bart de Boer
Jan-Jaap Hangelbroek
Hans Hoogeveen
Paul van Helvert
Masahiro Ikezumi
Ruud Maas
Daan Nijssen
Virginio Pap
Dirk-Jan Schilt
Fred Visser
Henk van Vlerken
Maarten Warffemius
Jos van Waterschoot
Johan Westera
Hans van der Woerd

Bassen | Basses
Rob Baas
Wim van Beers
Jaap Beunke
Johan Blomkwist
Bert Bos
Kees Bruin
Jack Diesbergen
Freek Furstner
Erik Granaat
Matthijs Jansen
Theo Laceulle
Stef Lokin
Patrick Ploum
Willem de Roode
Edwin Scholten
Frank Schuurmans
Frank van der Vooren

Amsterdams Toonkunstkoor
Sopranen | Sopranos
Heleen Beekhuis
Willemien Booster
Saskia Cohen
Loekie van Dinther
Marja Hogeweg
Iris Kuipers
Linda Kroon
Melanie Lemmen
Lieve van Leeuwen
Elisabeth van der
Linden
Wieneke Meijer
Yvonne van Oers
Sian Lien Oh
Nelleke Reijs
Nina Schroeder
Mirjam Somers
Maria van de Wiel
Phryne Quarles
Anna Bouman
Ruth Carasso
Rosalind Susan George
Eva Heman-Pasqualetti
Vera d’Hooghe
Elsbeth Kassies
Willemijn Kramer
Madelaine Petram
Jeske Reijs
Marleen Rijkmans
Jaqueline La Rooij
Elsenoor Schoonhoven
Chiho Totogawa

Alten | Altos
Caroline Bakker
Isa de Boer
Hester Bolt
Ellen Duijnhouwer
Gabrielle Folkers
Saskia Fonds
Trudi Glas
Jette Hofman
Nicolette van der Post
Ester Rood
Addie Rooker
Wytzia de Savornin
Lohman
Gerda Telgenhof
Wimmie van Eijk
Mirte Verkuylen
Anne van Vlerken
Marjolein Zinkstok
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Toonkunst Rotterdam
Sopranen | Sopranos
Marjanne de Boer
Claudia Christern
Marjolein Driessen
Gabrielle Franses
Sophia Geelkerken
Mirjam Giepmans
Miriam Groenendaal
Margreet ter Hofstede
Saskia Kaaks
Dianne Korstanje
Elske Leenders
Janet Milne
Marie-Josée Peters
Charlotte Tromp
Annika van der Weide
Diana van Zelm

Alten | Altos
Carin Aalbers
José Albers
Wendela van der Does
Anna Haitsma
Hester Hazelaar
Rinie Hoff
Caroline Keijzer
Esther Kleinsma
Clara van Otterloo
Marlies Pfaff
Corinne van de Rivière
Marian Schoone
Carola Smits
Ineke Sterrenburg
Ceciel Thuys
Elma Wapenaar
Nicole Zeelen

Tenoren | Tenors
Paul van den Berg
Benno Bonke
Hans de Bruijn
Pieter Grimberg
Hans van Mastrigt
Erik Poutsma
Hans Quakkelaar
Wim Schipper
Joris Smits
Lou Wolfs

Bassen | Basses
Max de Boer
Elzo de Boer
Kees Bres
Jan Ek
Nico van den Ent
Marius Geervliet
Jan Daan Hillen
Jaap Meijer
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Cappella Amsterdam werd opgericht in 1970 door Jan Boeke en staat sinds 1990 onder leiding
van Daniel Reuss. Om elke compositie te laten spreken, heeft het koor zich zowel op moderne
als op oude, authentieke zangtechnieken toegelegd. De nadruk in het repertoire ligt op die twee
uitersten: oude meesters en moderne muziek. Speciale aandacht schenkt het koor aan werken van
Nederlandse componisten, variërend van Sweelinck tot Andriessen en Ton de Leeuw.
Cappella Amsterdam werkt geregeld samen met uiteenlopende gezelschappen, ook uit andere
disciplines. Zo levert het koor bijdragen aan operaproducties, zoals in 2011 met Karlheinz
Stockhausens Sonntag aus Licht met de Opera van Keulen en Dionysos van Wolfgang Rihm tijdens
het Holland Festival. Om kennis, repertoire en ervaring te delen, is Cappella Amsterdam medeinitiatiefnemer van Tenso Network Europe, het Europese netwerk van professionele kamerkoren.
Bij harmonia mundi verschijnen vrijwel jaarlijks cd’s van het kamerkoor. Op 2 november 2016
kwam de laatste cd uit met delen van de Kanon Pokajanen van Arvo Pärt. Tijdens de release werd
Daniel Reuss benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke
verdiensten.
Cappella Amsterdam was established by Jan Boeke in 1970 and has since 1990 been under the
artistic leadership of Daniel Reuss. In recent years the choir has occupied a prominent position in
the field of Dutch music and has enjoyed great success in Europe and beyond. Cappella Amsterdam
is renowned for its homogenous, refined consonance and its extraordinary versatility. The choir
excels in both modern repertoires andin music by the old masters, and especially embraces
the works of Dutch composers. Not only does Cappella Amsterdam enjoy success with its own
productions, but also through collaborations with other established choirs, ensembles and
orchestras. Harmonia mundi has released several CD’s by Cappella Amsterdam, which have all
been received with praise. In November 2016 the most recent cd with parts of Arvo Pärts Kanon
Pokajanen was released. During the presentation, Daniel Reuss received a Royal Decoration for his
exceptional service to society.
To share knowledge, repertoire and experiences, Cappella Amsterdam became one of the founders
of Tenso, the European network of professional chamber choirs.
Daniel Reuss (1961) studeerde koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium bij Barend
Schuurman. Als ‘overtuigd niet-specialist’ dirigeert Daniel Reuss repertoire dat vele stijlen
bestrijkt, van rond het jaar 1200 tot de meest actuele muziek. In 1990 volgde hij Jan Boeke
op als artistiek leider en chef-dirigent van Cappella Amsterdam. Van 2003 tot 2006 was Reuss
eveneens chef-dirigent van het RIAS Kammerchor in Berlijn. Onder zijn leiding bracht dit koor
cd’s uit met werken van Martin, Händel en Stravinsky, welke werden onderscheiden met diverse
belangrijke Europese prijzen. Van 2008 tot medio 2013 was hij tevens chef-dirigent van het
Ests Philharmonisch Kamerkoor. Dit koor uit Tallinn en Cappella Amsterdam bracht hij samen op
een cd met Golgotha van Frank Martin, een uitgave die in 2011 voor een Grammy Award werd
genomineerd.
Daniel Reuss werkt geregeld met vooraanstaande ensembles en orkesten in heel Europa. Met
Collegium Vocale Gent en Pieter Wispelwey nam hij de cd The Canticle of the Sun op, met onder
meer de gelijknamige compositie van Sofia Goebaidoelina. Op uitnodiging van Pierre Boulez
was Daniel Reuss in 2006 als docent en dirigent te gast bij de Lucerne Festival Academy in
Zwitserland.
De cd Janáček - Choral Works, die Daniel Reuss met Cappella Amsterdam heeft uitgebracht,
verscheen op de ‘Bestenliste’ van de Preis der Deutschen Schallplattenkritik, kreeg een Diapason
d’or, Choc de Classica en werd onderscheiden met een Edison Klassiek 2013. In november 2016
kwam die nieuwste cd uit met delen van non Pokajanen van Arvo Pärt. Tijdens de release werd
Daniel Reuss benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw voor zijn uitzonderlijke
verdiensten in de muziekwereld.
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Daniel Reuss (1961) studied with Barend Schuurman at the Rotterdam Conservatory. Daniel Reuss
performs works ranging from the 13th century to the present day and thus proves himself to be
a ‘committed non-specialist’. Since 1990 he has been the chief conductor and leader of Cappella
Amsterdam, which has become a professional chamber choir under his direction. From 2003
until 2006 Daniel Reuss was chief conductor of the RIAS Kammerchor in Berlin as well. Their CD
with compositions of Martin and Messiaen with Daniel Reuss was awarded with a “Diapason
d’or de l’année 2004” and the ‘Preis der Deutschen Schallplattenkritik’. As a guest conductor
and répétiteur Reuss is active throughout Europe, conducting renowned orchestras, choirs and
ensembles, in addition to giving frequent courses and masterclasses abroad. Daniel Reuss was
invited by Pierre Boulez to teach and conduct at the Luzern Festival Academy summer 2006.
From 2008 until 2013 he was also chief conductor of the Estonian Philharmonic Chamber choir.
The recording he made with this choir and Cappella Amsterdam of Golgotha by Frank Martin was
nominated for a Grammy Award.
In november 2016 harmonia mundi released Cappella Amsterdam’s latest recording with parts of
Arvo Pärt’s Kanon Pokajanen. During the release concert Daniel Reuss received a Royal Decoration
for his exceptional service to society.
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 19151985 (1986) het bekendste.
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, 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) is the most well-known.
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.
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.
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
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Groot Omroepkoor en het Zweeds Radiokoor. Daarnaast doceert zij koordirectie aan de Noorse
Hogeschool voor Muziek en geeft ze masterclasses.
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 and gives master classes at the Norwegian Academy of Music.
Het Nederlands Kamerkoor, opgericht door Felix de Nobel, is al bijna 80 jaar een begrip. Het koor
staat al tientallen jaren aan de top en ziet het als zijn opdracht om koormuziek als kunstvorm
springlevend te houden. Door te zoeken naar nieuwe vormen, door compositieopdrachten
die grenzen verkennen en door prikkelende samenwerkingen. Educatie en participatie maken
onlosmakelijk deel uit van de missie van het Koor. Naast de eigen concertseries gaat het Koor
regelmatig samenwerkingsverbanden aan met gerenommeerde ensembles als het Koninklijk
Concertgebouworkest, ASKO|Schönberg, La Fenice en Concert Lorrain. Het Koor heeft zo’n
vijfenzeventig cd’s uitgebracht, waarvan verschillende zijn bekroond. Sinds 1 september 2015 is
Peter Dijkstra chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor.
The Nederlands Kamerkoor was founded 80 years ago by Felix de Nobel and has been a worldclass choir for decades. One of the choir’s missions is to keep choral music very much alive as an art
form, by looking for new formats, by innovative commissions and exciting collaborations. Education
and participation is a vital part of the choir’s mission. Besides their own concert series, the choir
often collaborates with renowned ensembles such as the Royal Concertgebouw Orchestra, Concerto
Köln, Amsterdam Sinfonietta and B’Rock. The choir has recorded over 75 CDs, of which many
have been awarded. Since September2015 Peter Dijkstra is watching over the unique sound of the
Nederlands Kamerkoor.
Harry van der Kamp studeerde zang aan het Amsterdamse Sweelinck Conservatorium. Hij
behoorde tot de ‘founding singers’ (in 1970) van Cappella Amsterdam. Hij was hij 20 jaar in dienst
van het Nederlands Kamerkoor, waarvan 7 jaar ook als artistiek adviseur. Als operazanger zong
hij overal in Europa en Amerika, hij heeft meer dan 120 cd-opnamen op zijn naam staan. Met zijn
eigen Gesualdo Consort Amsterdam, dat hij oprichtte in 1984, trad hij op in Europa en Amerika met
revolutionaire werken van de 16e tot de 20e eeuw. Als dirigent leidde hij projecten met de Kapel van
de Lage Landen en Cappella Amsterdam. Het Nederlands Kamerkoor dirigeerde hij in het Festival
Oude Muziek Utrecht en het Bremen Musikfest met een Maria Vesper van Alessandro Scarlatti.
Harry van der Kamp bekleedt een professoraat aan de Hochschule für Künste te Bremen.
Harry van der Kamp (bass) studied singing at the Amsterdam Sweelinck Conservatory. He was
one of the founding singers (1970) of Cappella Amsterdam conducted. He was member of the
Nederlands Kamerkoor from 1974-1994 and artistic advisor of this choir from 1980-87. As an opera
singer he performed all over Europe and the USA, and can be heard in more than 120 recordings.
With his own Gesualdo Consort Amsterdam, which he founded in 1984, he performed in Europe and
the USA with revolutionary works from the 16th to 20th century. As conductor he led projects with
the Kapel van de Lage Landen and Cappella Amsterdam. He conducted the Nederlands Kamerkoor
during the Festival Oude Muziek Utrecht and the Bremen Musikfest with Scarlatti’s Maria Vesper.
Harry van der Kamp is a professor at the Hochschule für Künste in Bremen.
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Ensemble Aedes werd in 2005 opgericht door Mathieu Romano. De missie van het koor is niet
alleen alle grote werken uit te voeren, maar ook het minder bekende koorrepertoire uit de
afgelopen vijf eeuwen. Hedendaagse muziek vormt daarin een essentieel onderdeel.
Regelmatig nodigt het ensemble specialisten uit om met de zangers programma’s in te studeren,
zoals Hervé Niquet voor Franse barokmuziek of Dominique Visse voor repertoire uit de
Renaissance. Ensemble Aedes werkt regelmatig samen met bekende ensembles zoals Le Cercle de
l’Harmonie, Les Musiciens du Louvre Grenoble, het Orchestre Philharmonique de Radio France, het
Latvian Radio Choir en de Maîtrise de Paris.
Ensemble Aedes treedt op in grote zalen en op festivals (Théâtre des Champs Elysées, Philharmonie
de Paris, Festival d’Art Lyrique d’ Aix-en-Provence). De tweede a capella opname (Ludus Verbalis
vol. 2) kreeg in januari 2013 een Diapason d’or.
The Ensemble Aedes was founded in 2005 by Mathieu Romano and is committed to performing
major works as well as lesser-known pieces of the choral repertoire of the past five centuries.
Contemporary compositions and music of the 20th century are essential to the ensemble’s
repertoire.
Well-known conductors and musical personalities are invited on a regular basis to prepare
programmes: a.o. Hervé Niquet for French baroque music or Dominique Visse for Renaissance
repertoire. The Ensemble collaborates on a regular basis with well-known ensembles such as Le
Cercle de l’Harmonie, Les Musiciens du Louvre Grenoble, the Orchestre Philharmonique de Radio
France, the Latvian Radio Choir and the Maîtrise de Paris. The Ensemble performs in prestigious
theatres and festivals (Théâtre des Champs Elysées, Philharmonie de Paris, Festival d’Art Lyrique of
Aix-en-Provence). Its second a cappella recording (Ludus Verbalis vol. 2) was awarded a Diapason
d’or in January 2013.
Mathieu Romano (1984) studeerde fluit, piano en directie aan de Conservatoire National Supérieur
de Musique (CNSM) in Parijs. Hij werd vervolgens toegelaten tot de masteropleiding directie en
studeerde af in 2013. Mathieu Romano legt zich erop toe om zowel orkesten als koren te dirigeren,
en volgde materclasses bij o.a. Pierre Boulez, Susanna Mälkki, François-Xavier Roth, Stephen
Cleobury, Hans-Christoph Rademann, Catherine SImonpietri en Didier Louis.
Als orkestdirigent dirigeerde hij onder meer het Orchestre d’Auvergne. Hij assisteerde Paul Agnew
bij de productie van G.F. Haendel’s La Resurrezione, was assistent dirigent bij het Orchestre Français
des Jeunes in de zomers van 2013, 2014 en 2015, en was Marc Minkowski’s assistent dirigent bij het
Festival d’Art Lyrique in Aix-en-Provence in 2014. Mathieu Romano is de oprichter van Ensemble
Aedes. Het koor treedt regelmatig op in grote zalen en festivals (Théâtre des Champs Elysées,
Philharmonie de Paris, Festival d’Art Lyrique Aix-en-Provence).
After studying the flute, the piano and conducting Mathieu Romano was admitted to the
Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) of Paris and graduated from the conducting
superior class in 2013. Mathieu Romano, born in 1984, leads a dual career, conducting both choirs
and orchestras. Thus he attended master classes with Pierre Boulez, Susanna Mälkki, FrançoisXavier Roth, Stephen Cleobury, Hans-Christoph Rademann, Catherine SImonpietri and Didier Louis.
He was invited to conduct a.o. the Orchestre d’Auvergne. Furthermore he assisted Paul Agnew for
a staged production of G.F. Haendel’s La Resurrezione, was assistant conductor at the Orchestre
Français des Jeunes during the summers of 2013, 2014 and 2015 and Marc Minkowski’s assistant
conductor at the Festival d’Art Lyrique of Aix-en-Provence in 2014.
He founded and took the helm of the Ensemble Aedes. The Ensemble performs on a regular basis in
prestigious theatres and festivals (Théâtre des Champs Elysées, Philharmonie de Paris, Festival d’Art
Lyrique of Aix-en-Provence).
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Audite Nova is een kamerkoor van ongeveer dertig ervaren zangers. Het koor zingt klassieke
muziek in diverse stijlen van Renaissance tot hedendaags. Op het programma van recente
concerten stonden bijvoorbeeld de monumentale mis voor dubbelkoor van Martin, de serene
Kurpian Songs van Górecki, en het wringende Jesu Sieben Worte van Nystedt. Met het laatste
stuk stonden we op 15 april 2015 in het voorprogramma van het Nederlands Kamerkoor. Audite
Nova staat onder leiding van Hebe de Champeaux en werkt regelmatig samen met andere koren of
musici. Twee tot drie keer per jaar geeft Audite Nova concerten op diverse locaties in Nijmegen en
wijde omgeving. Regelmatig treedt Audite op met andere koren of musici.
Audite Nova, conducted by Hebe de Champeaux, is a chamber choir with approximately 30
members. Their repertoire reaches from Renaissance to contemporary music. In recent concerts
they performed the mass for double choir by Frank Martin, Górecki’s beautiful Kurpian Songs and
Jesu Sieben Worte from Nystedt. On April 15, 2015 the choir performed this last piece in a concert
with the Nederlands Kamerkoor. Audite Nova’s chief conductor is Hebe de Champeaux. The choir
sings two or three concerts each year in de surroundings of Nijmegen, and performs regularly with
other ensembles and musicians.
Hebe de Champeaux is een Nederlands/Amerikaanse dirigente, violiste en mezzo-sopraan.
Ze studeerde aan de San Francisco State University, Indiana University Bloomington en het
Conservatorium van Amsterdam en volgde diverse internationale masterclasses opera en
orkestdirectie. Aan de Indiana University was ze een seizoen assistent-dirigent voor het Opera
Theater en werkte ze als dirigent en docent viool en fluit bij het Edward Said National Conservatory
of Music. In Nederland dirigeerde Hebe het project Charlie Charlie in 2007 op het November
Music festival. Momenteel is zij, naast het dirigentschap van Audite Nova, als dirigent verbonden
aan het Vrouwenkoor Cantiamo in Weesp en het Leiden English Choir. Ze is assistent-dirigent van
Toonkunstkoor Amsterdam, en ze heeft drie kinderkoren uit Amsterdam-Oost onder haar hoede.
Tijdens de zomer verzorgt ze workshops voor Stichting Buitenkunst. In 2007 won Hebe de juryprijs
bij de Bela Bartok International Opera Conducting Competition.
Hebe de Champeaux is a Dutch-American conductor, violinist, and mezzo-soprano. She studied
at the San Francisco State University, Indiana University Bloomington, and the Conservatory of
Amsterdam and participated in conducting masterclasses around the globe.
At Indiana University, she was named Graduate Assistant Conductor for the IU Opera Theater
season 2004-2005. In The Netherlands, Hebe conducted the project Charlie Charlie in 2007 in the
November Music festival.
Currently, Hebe conducts the Audite Nova Chamber Choir, Leiden English Choir, and the
Symphonic Orchestra Sonante. Hebe is also pedagogically active and has given masterclasses in
conducting and workshops for Stichting Buitenkunst .
Al ruim 75 jaar is het Brabants Kamerkoor een ambitieus en vernieuwend kamerkoor in het hoogste
amateursegment; sinds dit jaar onder de inspirerende leiding van dirigent Béni Csillag. Ze geven
minimaal drie keer per jaar een concert, vaak a capella of met ongewone ensembles, zoals bij de
Mis voor koor en 10 blazers van Igor Stravinsky en het concert Tussen Bosch en Beiaard, met werk
van o.a. Daan Manneke. In de afgelopen jaren stonden ook alle grote werken van Johann Sebastian
Bach en Händels Messiah, Brahms’ Ein Deutsches Requiem, Stravinsky’s Psalmensymfonie
en Monteverdi’s Mariavespers op het programma. Deze grote projecten wisselen ze af met
programma’s waarin het pure kamerkoorrepertoire tot zijn recht komt. Ze zingen koorwerken uit
alle stijlperiodes, van Schütz tot Copland en van Sweelinck tot Glass. Het koor voert regelmatig
composities uit van hedendaagse componisten en verleent daarvoor compositieopdrachten.
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For over 75 years the Brabants Kamerkoor has been an ambitious and innovative chamber choir
at the highest amateur level, since 2016 under the inspiring leadership of conductor Béni Csillag.
Concerts are held at least three times a year, often a cappella or with unusual ensembles, such as
the Mass for choir and 10 instruments by Igor Stravinsky and the concert Tussen Bosch en Carillon,
with works by composers such as Daan Manneke.
In recent years the choir performed all major works by Johann Sebastian Bach, as well as Handel’s
Messiah, Brahms’s Ein Deutsches Requiem, Stravinsky’s Symphony of Psalms and Monteverdi’s
Vespers. These big projects are alternated with programmes focusing on pure chamber choir
repertoire. The choir sings choral works from all style periods, from Schütz to Copland and from
Sweelinck to Glass. The choir regularly commissions compositions by contemporary composers.
Béni Csillag (1976) studeerde koor- en orkestdirectie, muziektheorie en schoolmuziek aan de Liszt
Ferenc Academie in Boedapest. In 2001 rondde hij zijn studie af. Sinds september 2005 woont Béni
Csillag in Nederland. Hij studeerde koordirectie aan het Koninklijk Conservatorium en behaalde in
september 2008 Cum Laude het Master-diploma.
In 2003 en 2007 werd Béni Csillag geselecteerd voor de Eric Ericson Masterclass. In 2004
assisteerde hij Tonu Kaljuste in Vigevano (Italië) met het World Chamber Choir, een vertakking van
het World Youth Choir, waarin Béni jarenlang als zanger heeft gefungeerd.
Tussen 2008 en 2014 was Béni dirigent van The Gents, eind 2012 heeft hij vijf kerstconcerten
gegeven met het Nederlands Kamerkoor. Vanaf 2013 heeft hij meerdere keren als repetitor gewerkt
met het Groot Omroepkoor en met Cappella Amsterdam.
Béni is artistiek leider van het Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble, het Philips’ Philharmonisch Koor
in Eindhoven, Toonkunst Caecilia in Zwolle, het Leids Projectkoor het Haags Vocaal Ensemble en per
januari 2016 van het Brabants Kamerkoor in ‘s-Hertogenbosch.
Béni Csillag (1976) studied choral and orchestral conducting, music theory and music education
at the Ferenc Liszt Academy in Budapest, completing his studies in 2001. Csillag has lived in the
Netherlands since September 2005. He studied choral conducting at the Royal Conservatory and
graduated for his Master’s Degree in September 2008, cum laude.
In 2003 and 2007 Béni Csillag was selected for the Eric Ericson Masterclass. In 2004 he assisted
Tonu Kaljuste in Vigevano (Italy) with the World Chamber Choir, a branch of the World Youth Choir,
in which Béni was a singer for years.
From 2008 to 2014 Béni conducted The Gents, and late 2012 he gave five Christmas concerts
with the Dutch Chamber Choir. From 2013 he has repeatedly worked as a repetiteur with the
Netherlands Radio Choir and Cappella Amsterdam.
Béni is the artistic director of the Nieuw Nederlands Vocaal Ensemble, the Philips Philharmonic
Choir in Eindhoven, Toonkunst Caecilia in Zwolle, the Leiden Projectkoor, the Haags Vocaal
Ensemble and since January 2016 of the Brabants Kamerkoor in ‘s-Hertogenbosch.
De Utrechtse Studenten Cantorij is het kamerkoor van de Universiteit Utrecht. Het is een hecht
kamerkoor waar enthousiasme en passie gecombineerd worden met ambitie en kwaliteit. Het
repertoire van het koor is kleurrijk en divers en omvat muziek in verschillende stijlen uit bijna alle
periodes, van renaissance, barok en Romantiek tot aan de 21ste eeuw. De Cantorij werkt nauw
samen met de afdeling Compositie van het Conservatorium in Utrecht. Regelmatig stelt het koor
conservatoriumstudenten in de gelegenheid nieuwe werken te componeren. Daarnaast treedt de
Cantorij regelmatig op bij feestelijke evenementen, onder andere die van de Universiteit Utrecht.
In 2014 zong het koor in het programma Nuit d’Amour onder andere de dubbelkorige mis van Frank
Martin. Met dit programma ging de Cantorij ook op tournee naar de Champagne in Frankrijk. Het
lustrumjaar werd groots afgesloten met een bijzondere uitvoering van de Hohe Messe van J.S. Bach
in samenwerking met The Northern Consort.

41
The Utrechtse Studenten Cantorij is the chamber choir of Utrecht University, consisting of young,
passionate and ambitious singers. The choir was founded in 1964 and led by Fokko Oldenhuis
since 2009. The USCantorij sings classical choral music of all eras and styles – from Renaissance to
recently composed music.The USCantorij also regularly performs compositions by students of the
Conservatory of Utrecht.
The Utrechtse Studenten Cantorij organises three projects a year, with two concerts per project.
Besides the regular concerts, the choir performs at many occasions of Utrecht University, museums
and other (cultural) institutions. In 2014 the USCantorij celebrated her 50th anniversary by singing
the Mass for double Choir of Frank Martin and Bach’s Hohe Messe (Mass in B minor). The choir also
toured France in 2014 performing a French repertoire (Nuit d’Amour)
Fokko Oldenhuis studeerde aan de conservatoria van Groningen en Amsterdam en sloot in 1997 zijn
studie af met het einddiploma koordirectie (UM) met onderscheiding. Aan het Conservatorium van
Utrecht is Fokko docent en cursusleider aan de Applicatieopleiding Koordirectie en de Kurt Thomas
Cursus. Fokko is dirigent van het Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam, het Brabants Kamerkoor,
het Attacca Ensemble, het Slotkoor, de Utrechtse Studenten Cantorij, kamerkoor D’Allure en het
Koor Nieuwste Muziek. Hij gaf met zijn koren concerten in België, Duitsland, Engeland, Polen,
Frankrijk en Brazilië. Fokko is artistiek adviseur van het Leids Amateurkunst Festival en lid van de
artistieke commissie van het Nederlands Studenten Kamerkoor. In 2010 verscheen van hem en
medeauteur Hans Noyens een boek: Doen en Laten - Repetitietechniek.
Fokko Oldenhuis studied choral conducting at the conservatories of Groningen and Amsterdam,
graduating with distinction in 1997. At the HKU University of the Arts Utrecht Fokko works at a
lecturer and teacher for two specific courses, Choral Conducting and the Kurt Thomas Course.
Fokko is conductor of the Hollands Vocaal Ensemble Amsterdam, the Brabants Kamerkoor, the
Attacca Ensemble, the Slotkoor, the Utrechtse Studenten Cantorij, kamerkoor D’Allure and the
Koor Nieuwste Muziek. With his choirs he performed in Belgium, Germany, England, Poland, France
and Brazil. Fokko is artistic advisor of the Leiden Amateur Art Festival and member of the artistic
committee of the Dutch Student Chamber Choir. In 2010 he and co-author Hans Noyens published
a book: Doen en Laten - Repetitietechniek.
Koorschool Senta, opgericht in 2006, bestaat uit een opleidingskoor, een kinderkoor, een
jeugdkoor en het Senta Ensemble. Het jeugdkoor, dat vandaag optreedt, heeft een sprankelend en
gevarieerd repertoire, van oud tot nieuw en van stevig tot luchtig. Liedjes die bij hun ervaring en
belevingswereld passen, maar ook stukken die hen uitdagen in hun ontwikkeling. Een aanpak die
zijn vruchten afwerpt, want het koor heeft al op topniveau mee mogen zingen onder dirigenten als
Yannick Nézet-Séguin en Daniel Reuss. Dit voorjaar won het bovendien vier prestigieuze prijzen
tijdens de finale van het Nederlands Koor Festival, waar het als enige jeugdkoor aan deelnam.
Senta wordt op de piano begeleid door Carl van Kuyck, koordirigent en artistiek leider van het
Möbius Ensemble. De choreografie van is Ilze Boereboom.
Vandaag zingt Senta onder andere Heel even dood, een tekst uit het boek Doodgewoon, waarvoor
kinderboekenschrijfster Bette Westera de Gouden Griffel ontving. Componist René Veen maakte er
speciaal voor Senta een prachtig lied van.
Koorschool Senta, founded in 2006, consists of several choirs, one of them the youth choir,
whichwill perform during the Tenso European Choir Festival. Their repertoire covers all genres and
periods, from early music to contemporary. Bottom line is that the members can relate to the songs
from their own experience, and are challenged at the same time. And it works, because they have
been performing with top level conductors like Yannick Nézet-Séguin en Daniel Reuss. Last spring
the choir won four important prizes at the Dutch Choir Festival.
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Senta will be accompanied by Carl van Kuyck on the piano: he is choir conductor and the artistic
leader of the Möbius Ensemble. Ilze Boereboom is responsible fort he choreography.
Senta will perform one piece that has been composed especially for them, Heel even dood by René
Veen.
Koorschool Senta is een initiatief van en wordt geleid door Sylvia van der Vinne. Sylvia studeerde
zang en koordirectie. Ze is werkzaam als koordirigent en zangpedagoog, en is daarnaast verbonden
aan Stichting Koorplein als kinderkoorzangadviseur. Ook is ze regelmatig op tournee met het
Collegium Vocale Gent, het internationaal vermaarde ensemble van Philippe Herreweghe.
Koorschool Senta was founded by Sylvia van der Vinne, who conducts all the choirs involved.
She studied singing and choral conducting and works as a teacher and choir conductor. She is
also involved in Stichting Koorplein, offering coaching and advising for childrens choirs. Sylvia is
regularly on tour with the renowned choir of Philippe Herreweghe, Collegium Vocale Gent.
Maria van Nieukerken studeerde koordirectie en enkele jaren piano aan het Sweelinck
Conservatorium te Amsterdam. Ze volgde lessen koor- en orkestdirectie bij o.a. Marcus Creed, Jos
van Veldhoven, Paul van Nevel, Hans van den Hombergh en Mark Shapiro (NY).
In 1999 werd ze toegelaten tot de Internationale Meisterkurs Chorleitung onder leiding van Eric
Ericson in Duitsland. In 2003 dirigeerde ze het Nederlands Kamerkoor in een werk van Jurriaan
Andriessen, tijdens het slotconcert van een masterclass o.l.v. Uwe Gronostay en Hartmut Haenchen.
Maria is vaste dirigent van het jonge professionele kamerkoor PA’dam, het Nederlands Studenten
Kamerkoor, kamerkoor Lingua Musica Leiden en het Groot Concertkoor Amsterdam. Met PA’dam
geeft ze regelmatig concerten in heel Nederland, waarbij de bijzondere programmering van
PA’dam uitdagend is voor zowel publiek als zangers. Daarnaast werkt ze regelmatig als assistentdirigent en piano- repetitor, de laatste jaren o.m. voor Daniel Reuss bij o.a. Cappella Amsterdam en
Collegium Vocale Gent.
Maria van Nieukerken studied choral and several years piano at the Sweelinck Conservatorium
Amsterdam. She took classes in choral and orchestral conducting with conductors such as Marcus
Creed, Jos van Veldhoven, Paul van Nevel, Hans van den Hombergh, and Mark Shapiro (NY).
In 1999 she was admitted to the International Masterclass Chorleitung in Germany, led by Eric
Ericson. In 2003 she conducted the Nederlands Kamerkoor in a work by Jurriaan Andriessen,
during the final concert of a masterclass led by Uwe Gronostay and Hartmut Haenchen.
Maria is the conductor of the young professional chamber choir PA’dam, the Nederlands Studenten
Kamerkoor, Kamerkoor Lingua Musica Leiden and the Groot Concertkoor Amsterdam. With
PA’dam she regularly gives concerts throughout the Netherlands, with a special programming
that is challenging for both the singers and the audience. She also regularly works as an assistant
conductor and piano accompanist, in recent years for musicians such as Daniel Reuss at Cappella
Amsterdam and Collegium Vocale Ghent.
Polski Chór Kameralny werd opgericht in 1978. Het is een fulltime professioneel koor van
internationale reputatie dat in de afgelopen 33 jaar onder leiding staat van Jan Łukaszewski. Ze
maken zo’n 40 programma’s per jaar en zijn ‘gespecialiseerd in variatie’: hun repertoire omvat
allerlei periodes en genres, van Gregoriaans tot opera, oratorium, filmmuziek, jazz en pop, met
begeleiding of a capella.
Inmiddels heeft het koor honderden premières op zijn naam staan en hebben vele componisten
werken aan hen opgedragen. Het aantal CD opnames nadert de 80, waarvan meerdere in de prijzen
vielen. Voeg daar vele radio- en tv-opnames aan toe in Polen, Europa (een aantal concerten als EBU
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live uitzending) en de Verenigde Staten, en het plaatje is compleet.
Polski Chór Kameralny werkt samen met een keur aan bekende orkesten en koren. Sinds 2006
hebben ze hun eigen jaarlijkse festival, het vijfdaagse “Mozartiana” International Festival in het
historische centrum van Gdańsk.
Polski Chór Kameralny is a full-time professional chamber choir of international standing. Founded
in Gdansk in 1978, and for the past 33 years under the direction of Jan Łukaszewski.
They prepare around 40 different programmes each year, and “specialise in variety”: performing
music from all genres and periods, a cappella or accompanied, sacred or profane, Gregorian chant,
motets, opera, oratorio, film music, jazz, pop, etc. The ensemble sang hundreds of world premiere
performances and many composers have dedicated compositions to Polski Chór Kameralny. They
recorded around 80 CD’s, several of those winning awards like Orphée d’Or or Fryderyk (plus
many more nominations). Countless radio and TV recordings in Poland, Europe (additionally some
concerts as EBU live broadcasts), and North America complete the picture.
The choir co-operates with renowned orchestras and conductors and since 2006 they have been
running their own annual 5-Day “Mozartiana” International Festival presenting in the historic city
centre of Gdańk.
Jan Łukaszewski is één van Europa’s meest talentvolle koormuziek specialisten. Hij is een
veelgevraagd gastdirigent, wordt regelmatig uitgenodigd om wereldwijd masterclasses en seminars
voor koordirigenten houden (bijvoorbeel in Japan of bij het “World Symposium on Choral Music”)
of om in te jury deel te nemen van koor wedstrijden, bv in Japan (Takarazuka, Karuizawa) en Wales
(Llangollen). Als dirigent werkt hij met ensembles zoals de Akademie für Alte Musik Berlin, The
Academy of Ancient Music of het Venice Baroque Orchestra. Terwijl hij in het buitenland zich vooral
opwerpt voor het muzikale erfgoed van zijn volk en van zijn geboortestad van Gdansk, liggen zijn
belangrijkste artistieke interesses op het gebied van romantische en hedendaagse muziek. Vandaar
dat het aantal premières die hij gedirigeerd heft bijzonder groot is. Veel van de opnames voor radio
en televisie en de talrijke CD, MC, LP- en video-opnamen zijn beloond met prestigieuze prjzen.
Jan Łukaszewski is one of Europe’s most accomplished choral music specialists. He is much in
demand as a guest conductor, regularly receives invitations worldwide to hold master classes and
seminars for choral conductors (in Japan, for example, or as a lecturer at the “World Symposium on
Choral Music”), and frequently works in the juries of internationally renowned choral contests, e.g.
in Japan [Takarazuka, Karuizawa] and Wales [Llangollen].
As an orchestral conductor he enjoys working with ensembles such as the Akademie für Alte Musik
Berlin, The Academy of Ancient Music or the Venice Baroque Orchestra.
While advertising abroad the musical heritage of his nation and of his home town of Gdańsk, his
main artistic interests lie in the fields of romantic and contemporary music. Hence the number of
premiere performances directed by him is vast. For his abundant recordings for radio and TV as well
as his numerous CD-, MC-, LP- and video recordings he has received countless prestigious awards.
René van Munster (1989) is een veelzijdig musicus. Als cellist speelde hij in verschillende
orkesten waaronder bij het Ricciotti Ensemble en het Noord Nederlands Orkest, en gaf hij
kamermuziekrecitals in Nederland en Japan. Hij is een groot voorvechter van hedendaagse muziek
en is cellist bij Oerknal! New Music Collective in Den Haag.
Hiernaast componeert hij elektronische muziek en muziek voor cello waarin elektronica een
belangrijke rol spelen. Zijn muziek is uitgebracht bij labels zoals Get Physical (DE) en Chasing
Unicorns (GB). Hij is zeer betrokken bij het vinden van afwijkende concertlocaties en nieuwe
manieren van muziekuitvoering. Hij gebruikt improvisatie in het Universitair Medisch Centrum
Groningen om contact te leggen met patiënten en verpleegkundigen en werkt vaak met mensen
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met dementie en hun verzorgers. Ook zoekt hij regelmatig samenwerking op met kunstenaars uit
andere disciplines.
René studeerde cello aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen bij Jan-Ype Nota en Michel
Strauss, en rondde recentelijk met onderscheiding zijn Masterstudie af aan Tokyo University of the
Arts in Japan bij Fumiaki Kono, waarvoor hij beurzen ontving van het Prins Bernhard Cultuurfonds,
het Andrea Elkenbrachtfonds en Fonds Podiumkunsten.
René van Munster is a versatile musician. As a cellist he performed in various orchestras like the
Ricciotti Ensemble and the North Netherlands Orchestra, and gave many chamber music recitals
throughout the Netherlands and Japan. He is a great promoter of contemporary music as a cellist
with Oerknal! New Music Collective in the Hague. In addition he composes electronic music and
works for cello and electronics. His music has been released with labels such as Chasing Unicorns
(UK) and Get Physical Music (DE).
René is involved in finding unusual concert locations and performance practices. He uses
improvisation in the University Hospital of Groningen as a means to facilitate pain relief with
patients as well as stress relief with caretakers. He also works with artists from other disciplines on
a regular basis.
René graduated with honours from the Prince Claus Conservatoire in Groningen where he studied
with Jan-Ype Nota and Michel Strauss, and from Tokyo University of the Arts where he studied with
Fumiaki Kono, for which he received the Acanthus Award for excellence. His studies in Japan were
supported by the Prince Bernhard Culture Fund, the Andrea Elkenbracht Fund and the Fund for
Performing Arts.
Bram Faber (1989) speelde als altviolist Bram onder meer in het Jeugdorkest Nederland en het
Ricciotti Ensemble, en trad hij op samen met Corrie van Binsbergen en The Nine. Ook speelde
hij als studiomuzikant onder meer mee op muziek van David Guetta, Rihanna en David Garrett.
Momenteel is hij zeer actief als speler en schrijver in het roemruchte Trio Valkuil.
Als componist-arrangeur schreef hij onder meer in opdracht van Ellen ten Damme, Alfred Feenstra,
Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet, en Ensemble Judique. Hij schreef zijn eerste filmscore in 2012
bij de film Villa Greta, geregisseerd door Paul Bezuijen. Ook was hij artistiek leider en bediende hij
de elektronica in de hypereclectische negenkoppige band Gooseboard.
Als DJ-producer bracht hij op zeventienjarige leeftijd zijn eerste plaat uit. Momenteel telt zijn
discografie vijftien uitgaven van eigen werk, onder meer uitgebracht in het Verenigd Koninkrijk en
Zuid-Afrika, en rond de veertig remixes.
As a violist, Bram Faber played with Youth Orchestra of The Netherlands, Ricciotti Ensemble,
VU Orchestra, Corrie van Binsbergen, and The Nine. He also built up a rich portfolio as a session
musician, live gigs as well as abundant studio work, e.g. for David Guetta, Rihanna and David
Garrett. As a composer/arranger, he made original works and arrangements commissioned by e.g.
Ellen ten Damme, Alfred Feenstra, Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet, and Ensemble Judique.
Produced and composed first O.S.T. in 2012 for the film Villa Greta bij Paul Bezuijen. As a DJ/
producer, he released my first EP aged 17. His discography currently counts 15 original releases
and around 40 remixes. He was also the artistic leader of Gooseboard: blending strings, clarinets,
trombone, guitar, bass and drums with live electronics, this was a band that made refreshing
interpretations of all sorts of music. Next to playing keyboards and live electronics, he wrote and
arranged the majority of the music.
Boudewijn Janssen studeerde piano en orkestdirectie aan het Utrechts Conservatorium.
Tezelfdertijd nam hij deel aan de operastudio van de Nationale Reisopera in Enschede. Na zijn studie
werd hij muzikaal leider en dirigent van de Stichting Kameropera Nederland.
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Sinds 1994 maakt Boudewijn Jansen deel uit van de muzikale staf van De Nederlandse Opera in de
functie van assistent-dirigent en repetitor. In 2001 debuteerde hij als dirigent in Het Muziektheater
Amsterdam met Janáčeks Jenůfa met het Radio Filharmonisch Orkest.
Sinds 1991 dirigeert Boudewijn Jansen het kamerkoor van de Vrije Universiteit. Het koor wordt vaak
terzijde gestaan door het door hem opgerichte projectorkest de VU-Camerata. Met dit koor was hij
winnaar van de TENSOdagen voor moderne muziek in 2009.
In het voorjaar 2011 is Boudewijn Jansen benoemd tot artistiek leider van het Nederlands
Concertkoor in Amsterdam.
Boudewijn Jansen studied piano and conducting at the Utrecht Conservatory. At the same time, he
participated in the opera studio of the Nationale Reisopera in Enschede. After graduating he started
working as a musical director and conductor of the Netherlands Chamber Opera Foundation.
Since 1994 Boudewijn Jansen joined the musical staff of the Dutch NationalOpera in the role of
assistant conductor and coach. In 2001 he made his debut on stage as a conductor in Janáček’s
Jenufa with the Netherlands Radio Philharmonic Orchestra.
Since 1991 he conducts the chamber choir of the Vrije Universiteit. The choir is often assisted by
the project orchestra he founded, the VU Camerata. With this choir he won the TENSOdagen for
modern music in 2009.
In spring 2011, Boudewijn Jansen was appointed artistic director of the Dutch Concert Choir in
Amsterdam.
Toonkunstkoor Amsterdam (TKA) is een toonaangevend concertkoor met ambitie, dat de grote
koorwerken afwisselt met intieme programma’s, waarin de veelzijdigheid van het koor tot uiting
komt. Met deze verscheidenheid aan concerten bereikt TKA een breed publiek in Amsterdam en
wijde omtrek. Het repertoire van TKA reikt van Sweelinck tot aan vandaag. Naast composities uit
de 19de eeuw hebben de grote koorwerken uit de 20ste en 21ste eeuw de bijzondere aandacht.
TKA richt zich daarbij voornamelijk op werken die vanwege de moeilijkheidsgraad zelden door
amateurkoren worden uitgevoerd. Traditioneel verzorgt TKA de uitvoering van Bachs Matthäus
Passion op Goede Vrijdag in het Amsterdamse Concertgebouw. Daarnaast brengt het koor
tenminste één eigen productie per seizoen.
Toonkunstkoor Amsterdam (TKA) is a an ambitious concert choir, alternating between great choral
works and more intimate programs, showing the versatility of the choir. Due to their versatility the
choir appeals to many music lovers in Amsterdam and surroundings. TKA’s repertoire ranges from
Sweelinck to contemporary. TKA focuses mainly on more difficult works that are rarely performed
by amateur choirs. Traditionally, TKA provides the performance of Bach’s St. Matthew Passion in
the Amsterdam Concertgebouw. In addition, the choir will sing at least one other production per
season.
Toonkunst Rotterdam bestaat uit 100 enthousiaste en gevorderde amateurzangers. Samen vormen
zij het Grootkoor. Ongeveer 25 zangers zijn tevens lid van het Kamerkoor en repeteren op een
tweede avond in de week aan eigen programma’s.
Het Grootkoor voert tweejaarlijks Bachs Mattheus Passion uit in de Doelen en daarnaast stonden
afgelopen jaren Verdi’s Requiem, Brahms’ Ein Deutsches Requiem, Bachs Hohe Messe, Haendel/
Mozarts Der Messias en vele andere grote werken op het programma, zoals Tippetts A child of
our time, uitgevoerd in o.m. de Gedaechtniskirche te Berlijn. Daarnaast werkt het koor samen
met verschillende orkesten, waaronder Sinfonia Rotterdam (Beethovens ‘Symfonie IX’ en het
Veerhavenconcert 2014).
Het Kamerkoor kent een zelfstandige avontuurlijke programmering en is tevens makkelijk inzetbaar
voor evenementen of kleinere concerten.
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Toonkunst Rotterdam consists of 100 enthusiastic and experienced amateur singers. Together they
form the Grand Choir. About 25 singers are also singing in the Chamber Choir.
Every other year the Grand Choir performs Bach’s St. Matthew Passion in de Doelen. In recent years
they sang Verdi’s Requiem, Brahms’ Ein Deutsches Requiem, Bach’s B Minor Mass and many other
great works, such as Tippett‘s A child of our time in Berlin. In addition, the choir cooperates with
various orchestras, including Sinfonia Rotterdam (Beethoven’s Symphony IX ‘and Veerhavenconcert
2014). The Chamber Choir has an independent adventurous programming and can easily cooperate
in smaller events or concerts.
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