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Programma

I gaze upon you • Gabriel Jackson (1962)
Tempest Rhapsody • Daniel Elder (1986)
Three nocturnes • Daniel Elder
Ballade to the moon
Star sonnet
Lullaby
Tundra (vrouwenkoor) • Ola Gjeilo (1978)
Echoes (mannenkoor) • Daniel Elder
This Marriage • Eric Whitacre (1970)
Elegy • Daniel Elder
The stars stand up in the air • Eric Barnum (1979)
Fresh and fearless • Daniel Elder
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Tempest Rhapsody
De ondertitel van het koorwerk Tempest Rhapsody luidt 'Een dramatische vocalise
voor koor'.Voor u, onze welkome concertbezoeker een koorconcert met drama,
verhalend over natuurgeweld en schoonheid. Over menselijke zieleroerselen,
nostalgie, hoop en troost. In het teken van én vooruit lopend op de lente.
U gaat luisteren naar het voorjaarsconcert van het Overijssels kamerkoor met
werken van allemaal nog levende componisten. Dit keer is de oudste componist 55 en
de jongste 31 jaar oud. Opmerkelijk? Het is fantastisch dat er steeds weer
componisten opstaan die voor koor schrijven. Gemengd koor maar ook voor
vrouwen- of mannenkoor, a-cappella, met begeleiding van orkest, piano of variabele
ensembles.
Toch wel opmerkelijk als je bedenkt dat klassieke koren steeds meer moeite
hebben om hun bezetting rond te krijgen en het verenigingsleven in het algemeen best
wel weer een impuls kan gebruiken.
Aan de componisten zal het gelukkig niet liggen… en het OKK mag niet klagen.
Daniel Elder is zo’n componist aan wie het niet zal liggen, wat mij betreft wederom
een ontdekking, hij is jong, en met al een enorm oeuvre. Wij gaan een greep uit zijn
repertoire zingen.
De titelsong, Tempest Rhapsody is een vocalise, d.w.z. er is geen tekst alleen maar
vocalen, klank, variërend van oh naar oe, en ah en sssss etc. Toch is er sprake van een
verhaal, dat u voor een deel zelf kunt invullen. Samen met de piano verklankt het
koor de stilte voor de storm, de aanzwellende wind en golven, de rimpeling wordt
allengs woester en woester tot aan een pittige windkracht 10, machtige en
gepassioneerde woeste natuurkrachten… Tot de zon weer voorzichtig doorbreekt en
de luisteraar veilig, maar een grote indruk rijker, in stilte achterlaat.
De drie Nocturnes zijn een muzikale observatie geassocieerd met de liefde, de
natuur en donker en licht.
Ballade to the moon: De tekst beschrijft een nachtelijke wandeling bij het licht van
de maan door bossen en over velden. Bezingt de dichter de liefde? of toch de
schoonheid van de natuur? Kom droom in mij… deel jouw licht… zing in mij…
Star Sonnet: een heus Shakespeareaans Sonnet, 10 lettergrepen 14 regels
Hoe is het daarboven in de gewelven van de nachtelijke lucht?
Lullaby: het laatste deel zou een slaapliedje kunnen zijn dat je voor een kind zingt.
Wees niet bang voor het donker. Ook kan het lied een troost zijn voor verdriet bij
verlies. De regel 'The day is done, and gone the sun' wordt traditiegetrouw gezongen
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bij 'taps' (taptoe) de zogenaamde natuurtonen die op bugel of trompet gespeeld
worden bij onder andere een militaire begrafenis.
Ook het werk 'Elegy' vindt zijn inspiratie in de taptoe. Het signaal dat gespeeld
wordt om het eind van de dag aan te geven of zoals op 4 mei, bij de dodenherdenking,
waarbij deze tonen van de koperblazer een bijna buitenaards gevoel geven en tot
onherroepelijke stilte leiden. De drie solosopranen zingen letterlijk, in echo, de
natuurtonen over de 'vlakte'. Een Elegy in muzikale zin is als een herinnering, na een
treurig verlies.
Op dit concert ook een heus mannen en vrouwenkoor. Wederom van Daniel Elder
het koorwerk 'Echoes' voor mannenkoor. Dat Daniel Elder een multitalent is zien we
hier omdat deze componist ook tekent voor het gedicht. Echoes is het middelste
werk van de cyclus 'The greatest of these'. Over Geloof, Hoop en liefde. Hoop wordt
op cryptische wijze in een magnifiek tekstkleur palet gedicht. De muziek ademt iets
van nostalgie, de hoop laat ons iets zien tijdens onze donkerste ervaringen. Als geluk
een klein rillend vlammetje is (waakvlammetje) in de verte van onze herinnering dan
dient dat vlammetje als een vonkje voor die eeuwige vlam die ons leven kan
verlichten.
Ook werken van vier andere componisten rond deze thematiek willen we aan u
laten horen.
Voor vrouwenstemmen het koorwerk Tundra, van Ola Gjeilo, een letterlijke
opdracht aan de de dichter Charles Silvestri om een tekst te schrijven over het
Hardangervidda-gebergte in Noorwegen. Ruig en van een intense schoonheid.
I gaze upon you is een liefdesgedicht van de Franse dichter Paul Eluard (1895-1952).
Gabriel Jackson, geboren in Bermuda, schreef de bijna jazzy noten erbij. Zelf beschrijft
hij zijn muziek als essentieel contemplatief. Luistert u naar de magie van zijn gebruik
van de rusten… wat zal er komen?
Thomas MacDonaugh (1878-1916) schreef een gedicht over verlies.
The stars stand up in the air getoonzet door Eric Barnum. Was het verloren object of
idee zo verschrikkelijk mooi dat je wou dat je het nooit ervaren had? Dat is misschien
zo bij een ding… als het er nooit geweest was, had je die schoonheid ook nooit
ervaren. Hoe is dat bij menselijk verlies als je echt afgedaald bent in de diepten van
verdriet om verlies?
Bij zijn eigen 7-jarig huwelijk schreef Eric Witacre zijn Marriage. Prachtige woorden
uit de 13e eeuw, als een Hooglied gedicht.
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We besluiten het concert met onze 'composer in residence' zou ik haast zeggen.
Daniel Elder en zijn muzikale visie op het gedicht van Sara Teasdale (1884-1933)
Fresh and Fearless. Hoe ga je eigenlijk als componist te werk als je tekst gaat
componeren? Leest u eens voor uzelf de tekst… Komt u uit op een ritme, kunt u de
tekst klappen? Zo denk ik dat Daniel Elder te werk is gegaan en toen uitgekomen op
een 10/8 maat. 1231231212 kan prachtig in een 4/4 maat waarbij je de 1e en 2e tel
iets verlengt, probeert u maar. Heel consequent houdt hij dit vol waardoor er zo’n
ronduit geinig dansant geheel ontstaat. Dansend de lente in.
Ik wens u een mooi uur muziek, waarbij u ook ontdekkingen zult doen, zoals wij
deden de afgelopen maanden. Het wordt weer voorjaar, de natuur laat het oude, als
vanzelf sprekend achter zich om indrukwekkend opnieuw het leven in te blazen.
Wij wensen u een prachtig en hoopvol voorjaar.
Eugène van Boheemen
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I gaze upon you

Gabriel Jackson (1962)

I gaze upon you and the sun grows large.
Soon it will overwhelm our day.
Awake with heart, and colour in your head
to chase away the night’s bad dreams.
Awake that I may follow where you go
I have a body that waits to follow you
from the gates of day to the gates of dusk.
A body to spend with you a life of love.

Ik neem je waar en de zon wordt groot.
Hij zal onze dag zo meteen overweldigen.
Wakker met hart en kleur in jouw hoofd
om de kwade dromen van de nacht te
verjagen
Wakker zodat ik volg waar jij gaat.
Ik heb een lijf dat klaar is om je te volgen
vanaf de
poort van de dag tot de poort van de
schemer.
Een lijf om met jou een leven van liefde te
leiden.

Tempest Rhapsody

Daniel Elder (1986)

Vocalise

Three nocturnes

Daniel Elder

1. Ballade to the moon
On moonlit night I wander free,
my mind to roam on thoughts of thee.
With midnight darkness beckoning
my heart toward mystic fantasy:
Come and dream in me!
How beautiful, this night in June!
And here, upon the velvet dune,
I weep with joy beneath the moon.
The path lies dark before my sight,
and yet, my feet with pure delight
trod onward through the blackened vale,
beneath the starry sky so bright.
O share thy light!

In een nacht vol maanlicht zwerf ik vrij
mijn geest dwaalt rond gedachten aan jou
waarbij middernacht mijn hart meelokt
op weg naar mystieke fantasie;
Kom en droom in mij!
Hoe prachtig deze juninacht!
En hier op het fluwelen duin
ween ik verheugd onder de maan.
Het pad ligt donker, niet te zien,
en toch traden mijn voeten dolblij
voorwaarts door de duistere vallei
onder de zo heldere sterrenhemel.
O deel je licht!
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These woods, their weary wanderer soon
in awe and fearful wonder swoon;
I weep with joy beneath the moon
And as the darkened hours flee,
my heart beats ever rapidly.
Though heavy hang my eyes with sleep,
my singing soul, it cries to thee:
Come and sing with me!
The twinkling sky casts forth its tune:
O must I leave thy charms so soon?
I weep with joy beneath the moon.

Deze bossen bedwelmen hun vermoeide
zwerver al gauw met ontzag en angstige
verbazing;
Ik huil verheugd onder de maan
Terwijl de donkere uren verstrijken
slaat mijn hart steeds snel.
Ook al vallen mij ogen haast dicht van
slaap, mijn ziel roept zingend naar jou:
Kom, zing met mij!
De fonkelende hemel verspreidt zijn deun:
O moet ik je schoonheid nu al verlaten?
Ik huil verheugd onder de maan.

II. Star sonnet
In stillness high above the slumb’ring shore
where wistful waves of foam caress the
sand,
a silent watchman o’er the darkened land,
adrift celestial seas of twilight soars.
She passes softly in the heavens deep –
her silver skin aglow, with radiant hue,
her eyes enchanting globes of glittering
dew;
through rays of moonlight rich with
heavenly sleep.
What dreams have I that she should give
them flight,
enlivened in an momentary flame –:
what fears of hope unfounded could she
tame
to joy, arising toward the hov’ring height!
O, Beaming Star, illumine heaven’s floor
until the sun should bear its light once
more.

Heel stil boven de sluimerende kust,
waar grillige golven schuim het zand
strelen, scheert over het donkere land een
stille wachter op hemelse zeeën van
schemer.
Zij gaat stilletjes om in de onafzienbare
hemel – haar zilveren huid doorgloeid met
stralende tint, haar ogen betoverende
druppels schitterende dauw;
door manestralen rijk aan hemelse slaap.
Wat heb ik voor dromen, dat zij ze kan
laten uitvliegen,
verlevendigd in een momentane vlam –:
welke vrees uit ongegronde hoop kan zij
temmen tot vreugde, opstijgend naar
zwevende hoogte!
O stralende ster, verlicht de hemelvloer
totdat de zon opnieuw zijn licht aandraagt.
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III. Lullaby
Lullaby, sing lullaby,
the day is far behind you.
The moon sits high atop the sky,
now let sweet slumber find you.
Away, the day is done, and gone the sun
that lit the world so brightly.
The earth’s aglow with speckled show
of twinkling stars so sprightly.
Away, where the sunlight is beaming
through a deep, cloudless blue,
and the treetops are gleaming
with a fresh morning dew;
where the mountains are shining
at the meadows below,
in a brilliant white lining
of a new-fallen snow.
Close your eyes, breathe in the night,
a softer bed I’ll make you.
The trial is done, all danger gone,
now let far dreaming take you.
Away, where the ocean is lapping
at a soft, pearly shore
and the swaying palm napping
as their swinging fronds soar.
Now the dark night approaches,
yet so soft and so mild.
Lullaby, sing lullaby, sleep now, my child.

Noenoenoe, zing noenoenoe,
de dag is allang voorbij.
De maan staat hoog boven in de lucht,
laat de zoete slaap je nu maar vinden.
Weg, de dag is voorbij, de zon is onder,
die de wereld zo helder verlichtte.
De aarde glimt onder de spikkelend
vertoon
van zo levendig fonkelende sterren.
Weg, waar de zon straalt uit een
wolkeloos helder blauw
en boomkruinen glinsteren
van verse morgendauw,
waar de bergen oplichten
langs de weiden beneden
met een schitterend witte rand
van verse sneeuw.
Doe je ogen dicht, adem de nacht in,
ik zal je bed nog zachter maken.
De beproeving is voorbij, alle gevaar is weg,
de droom mag je vèr voeren
Weg, waar de oceaan klotst
op een zacht parelwit strand
en de wiegende palmen dutten
als hun loof slingert en suist.
Nu komt de donkere nacht,
zo vriendelijk en zacht.
Noenoenoe, zing noenoenoe, slaap nu, mijn
kind.
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Tundra (vrouwenkoor)

Ola Gjeilo (1978)

Wide, worn and weathered,
sacred expanse
of green and white and granite grey
snowy patches strewn
anchored to the craggy earth
unmoving
while clouds dance
across the vast, eternal sky

Uitgestrekt, afgesleten en verweerd,
geheiligde ruimte
van groen en wit en graniet grijs
hier en daar een plek sneeuw
vast aan de gekloofde aarde
onbewogen
terwijl wolken dansen
door de wijde, eeuwige hemel.

Echoes (mannenkoor)

Daniel Elder

At the close of the age, when memory
wanes
and the progress of time now halts its
flow;
when all that once was bright ceases to
glow,
leaving only echoes of what remains:
I am the softest shadow, slightest spark;
conscious now residing within a dream.
Nearly nothing yet everything, I gleam shielding the immortal flame from the
dark.
And as to fantasies from lightyears hence,
you will find my song best, and sweeter
still
if open wide your dreaming eyes you willthe dawn to come, the passage to
commence.
All the bonds of darkness thus loose their
hold
and await the herald of dawning gold.

Aan het eind van de tijd, als de herinnering
dooft en de stroom van de jaren stopt;
als alles wat ooit straalde zijn glans verliest,
en enkel echo’s nalaat van wat overblijft:
ik ben de vaagste schaduw, de kleinste vonk;
nu opzettelijk verblijvend in een droom.
Bijna niks, toch alles, glans ik - en
bescherm de onsterfelijke vlam tegen het
donker. Naast fantasieën uit verre lichtjaren
zul je mijn lied beter vinden, nog fijner zelfs
met je dromende ogen wijd open, de
dageraad op komst, de doorgang om te
beginnen.
Alle banden van het donker verliezen zo
hun kracht en verwachten de heraut van
dagend goud.
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This Marriage

Eric Whitacre (1970)

May these vows and this marriage be
blessed.
May it be sweet milk, like wine and
halvah.
May this marriage offer fruit and shade
like the date palm.
May this marriage be full of laughter,
our every day a day in paradise.
May this marriage be a sign of
compassion,
a seal of happiness, here and hereafter.
May this marriage have a fair face and a
good name, an omen as welcomes the
moon in a clear blue sky.
I am out of words to describe
how spirit mingles in this marriage.

Mogen deze geloften en dit huwelijk
gezegend zijn. Moge het zijn zoete melk, als
wijn en halvah.
Moge dit huwelijk vruchten en schaduw
bieden
als de dadelpalm.
Moge dit huwelijk vol lachen zijn,
onze elke dag een dag in het paradijs.
Moge dit huwelijk een teken van compassie
zijn, verzegeld geluk hier en later.
Moge dit huwelijk er goed uitzien en een
goede naam hebben, een teken zoals een
helder blauwe hemel de maan verwelkomt.
Woorden schieten tekort om te beschrijven
hoe geest zich in dit huwelijk mengt.

Elegy

Daniel Elder

Day is done, gone the sun
from the lakes, from the hills, from the sky.
All is well, safely rest: God is nigh.
Fading light dims the sight
and a star gems the sky, gleaming bright.
From afar, drawing nigh, falls the night.
Thanks and praise for our days
neath the sun, neath the stars, neath the
sky.
As we go, this we know: God is nigh.

De dag is om, de zon gegaan
van de meren, van de heuvels, van de hemel.
Alles is goed, rust veilig; god is nabij.
Afnemend licht vermindert zicht
en een ster siert de hemel, helder
glinsterend.
Van ver, nabij komend, valt de nacht.
Dank en lof voor onze dagen
onder de zon, onder de sterren, onder de
hemel.
Zoals we gaan, weten we dit; god is nabij.
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The stars stand up in the air

Eric Barnum (1979)

The stars up in the air,
the sun and moon are gone,
the strand of its waters is bare.
and her sway is swept from the swan.
The cuckoo was calling all day
hid in the branches above,
how my stoirin is fled away,
’tis my grief that I gave her my love.
Three things through love I seesorrow and sin and deathand my mind reminding me
that this doom I breathe with my breath.
But sweeter than violin or lute
is my love - and she left me behind.
I wish that all music were mute
and I to all beauty were blind.
She’s more shapely than swan by the
strand,
she’s more radiant than grass after dew,
she’s more fair than the stars where they
stand’tis my grief that her ever I knew!

De sterren hebben de hemel ingenomen,
de zon en de maan zijn weg,
de oever van zijn wateren is kaal
en haar deining gemaakt door de zwaan.
De koekoek riep de hele dag,
verstopt in de takken boven,
hoe mijn lief gevlucht is,
’t is mijn verdriet dat ik haar mijn liefde gaf.
Door liefde zie ik drie dingensmart en zonde en dooden mijn geest helpt me denken
dat ik deze doem met mijn adem
binnenhaal.
Maar mooier dan viool en luit
is mijn lief - en zij verliet mij.
Ik zou willen dat alle muziek verstomde
en ik blind was voor alle schoonheid.
Zij is fraaier dan zwanen bij de oever,
ze is stralender dan gras rijk bedauwd,
zij is blonder dan de sterren op hun plek’t is mijn verdriet dat ik haar ooit kende!

Fresh and fearless

Daniel Elder

The spring is fresh and fearless
and every leaf is new,
the world is brimmed with moonlight,
the lilac brimmed with dew.
Here in the moving shadows
I catch my breath and sing my heart is fresh and fearless
and over-brimmed with spring.

De lente is fris en zonder vrees
en ieder blad is nieuw,
de wereld is vol met maanlicht,
de sering is vol met dauw.
Hier in de onvaste schaduw
haal ik diep adem en zing mijn hart is fris en zonder vrees
en overvol met lente.
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