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Mitt i den
kalla vinter
Zaterdag 9 december 2017 • 20:00 uur • Onze Lieve Vrouwebasiliek • Zwolle
Zondag 10 december 2017 • 15:30 uur • Sint Janskerk • Wierden
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Programma

Agnus Dei • Frederik Sixten (1962)
Det är en ros utsprungen • Michael Praetorius (1571-1621) / Jan Sandström (1954)
Ave Maria, Magnificat-Alleluia • Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
orgel Toon Hagen
sopraansolo Wendela Gort Erbrink
Drie Marialiederen • Jacques Reuland (1918-2008)
Salve Regina
Ave Maria
Ave Regina caelorum
orgel Toon Hagen
A Patre Unigenitus • Carl Rütti (1949)
orgel Toon Hagen
Drie Tsjechische carols • Arrangement Petr Eben (1929-2007)
The Steady Light – voor tenor/bas • Reginald Unterseher (1956)
Õhtul • Pärt Uusberg (1986)
Orgelsolo
Grace before sleep • Susan Labarr (1981)
Samenzang met orgel
Ave Maris Stella • Trond Kverno (1945)
Ave Maris Stella • Fredrik Sixten
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Mitt i den kalla vinter
Vanavond gaat u weer koorwerken beluisteren van componisten die u
waarschijnlijk nog niet kent. Datzelfde gold een paar maanden geleden voor ons ook.
Het is toch fantastisch dat er steeds weer jonge componisten voor koor componeren.
Het is een enorme beweging zelfs, ik zou haast zeggen een hype, voor jonge
componisten om voor stemmen te schrijven. De menselijke stem is natuurlijk ook van
oudsher het 'oer'beginsel van alle muziek. Je merkt ook in de Europese festivals van
afgelopen zomer dat oude muziek, eenstemmige Middeleeuwse gezangen, een ware
revival ondergaan. Wat oude muziek betreft zingen we vanavond wel oude teksten
maar vergezeld van nieuwe noten.
Agnus Dei wordt door Frederik Sixten met teksten in zijn moederstaal (Zweeds)
afgewisseld. Hierbij gedenkt hij de gestorvenen op een muzikaal bijzondere
reciterende wijze.
Jan Sandström bewerkte het oude kerstlied, Es ist ein Ros entsprungen, als metafoor
voor het kerstkind, hij laat het koor lange noten zingen als een bedding waarbij het
lied onveranderd klinkt.
Ook de 15e-eeuwse woorden A Patre Unigenitus waren inspirerend voor de
Zwitser Carl Rütti: in het Latijn en Engels, muzikaal verweven met elkaar, en met een
enorme climax, viert hij de geboorte van het kerstkind.
De drie Tsjechische Carols zijn in Tsjechië zeer bekend, mooie melodieën en nu
geraffineerd en vakkundig gearrangeerd voor gelijke stemmen (vrouwen of mannen)
door de bekende componist Petr Eben.
Vanavond twee keer een Ave Maria en Ave Maris Stella – heel verschillend
getoonzet, wat het beluisteren van die oude woorden zo interessant maakt.
Waar legt een componist bij de tekst accenten en wat voor ritmische behandeling
geeft hij de woorden?
Jacques Reuland was jarenlang directeur van het Zwols Conservatorium; hij zou
op 8 juni a.s. 100 jaar worden. Dat gaan we muzikaal vieren met een concert op
vrijdag 8 juni 2018 in de Plantagekerk.Vanavond krijgt u een voorproefje, zijn Drie
Marialiederen voor koor en orgel. Zijn muziek heeft een bijzondere klankrijkdom en
verrassende ritmiek, altijd met grote vakkennis geschreven en zeer trouw aan de
dichter.
Ave Maris Stella van Trond Kverno en Fredrik Sixten vragen van het koor weer hele
andere vaardigheden. Laat u verrassen door al die kleuren en ritmes op deze blijvend
inspirerende woorden.
Over verrassende ritmes en klankkleuren gesproken. De Braziliaanse componist
Heitor Villa-Lobos (1887-1959) heeft daar ook zeker patent op. De jonge Villa-Lobos
trok het onherbergzame Brazilië in op zoek naar unieke volksmuziek en verwerkte
deze in zijn composities. Zijn 6-stemmige Ave Maria getuigt daarvan, klankkleur die je
4

doet denken aan de Flamenco-gitaar, met grillige ritmes en dynamiek. Het MagnificatAlleluia is origineel voor koor en orkest, vanavond met orgel en een grote rol voor de
solo sopraan. In een 'responsoriale vorm' (solist krijgt als het ware antwoord van het
koor) gecomponeerd; het koor reageert direct op de frases van de solist met een
uitbundig 'Alleluia'. Het werk ademt een warmbloedige Zuid-Amerikaanse sfeer met
veel rubato en pathos. Het is een van Villa-Lobos’ laatst voltooide werken.
De tenoren en bassen bezingen het licht in The Steady Light, een gedicht van Sheila
Dunlop. Je zou het kunnen lezen als een gebed waarin je het licht, de zon, dankbaar
bent en zijn aanwezigheid niet als vanzelfsprekend beschouwt, maar als zo waardevol
en onmisbaar.
Aansluitend hierop passen mooi de fraaie klanken van Õhtul, de avond. Leest u het
gedichtje maar een paar keer door; je wordt vanzelf rustig en raakt op het punt een
beetje weg te zinken in herinnering en stilte. De muziek onderstreept zeldzaam sterk
het eenvoudige gedichtje.
En dan vanavond voor u als luisteraar een wakkerschud-moment (mocht het nodig
zijn); wij nodigen u uit om mee te zingen met de tekst van Sara Teasdale, Grace Before
Sleep. De strekking, beetje vrij vertaald; het is voor ons altijd weer zeer bijzonder dat
u naar ons komt luisteren en dat we hier dan samenzijn, ieder met zijn eigen verhaal.
De muziek brengt ons hier samen, muziek misschien om te verstrooien of te troosten,
te omarmen of te laten, alles kan. De muziek is vrij en tegelijk dienstbaar aan wat wij
ermee willen. Straks allemaal weer op weg naar ons dagelijks bestaan en de komende
feestdagen; maar vanavond waren we hier even samen. Daar gaan we over zingen in
Grace Before Sleep.
Eugène van Boheemen
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Agnus Dei • Frederik Sixten (1962)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Heliga martyrer vittnen, som lammet följt
varhelst han har gått ni själva offrats har som
lamm med palm i hand ni segerkrönta står.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
miserere nobis.
Bär fram en bön att även jag vill vandra
korets väg till himmelrikets frid och hem.
Dona nobis pacem.

Lam Gods dat de zonden der wereld
draagt, erbarm u over ons.
Heilige martelaars getuigen: als je het lam
volgt waarheen het ook gaat en jezelf
offert zoals het lam, sta je met een palm in
de hand en zegekroon.
Hoor uit mijn beden, dat zelfs ik de weg
van het kruis wil gaan naar de vrijheid en
het thuis van het hemelrijk.
Geef ons vrede.

Det är en ros utsprungen • M. Praetorius / Jan Sandström (1571-1621) (1954)
Det är en ros utsprungen av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen den stär i tiden fram
en blomma skär och blid, mitt i den kalla vinter
i midnatts mörka tid.
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Er is een roos ontsproten uit Jesse’s
wortel en stam. Door de vaderen
schoon bezongen, die stond in oude
tijden rood en blij in bloei, midden in
de koude winter in de sombere
middernachtstijd.

Ave Maria, Magnificat Alleluia • Heitor Villa-Lobos (1887-1959)
Ave Maria, gratia plena, dominus tecum;
benedicta tu in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui.
Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis
peccatoribus nunc et in hora mortis
nostrae. Amen.
Alleluia. Magnificat anima mea dominum
et exaltavit spiritus meus in deo salutari
meo, quia respexit humilitatem ancillae
suae; ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes. Quia fecit mihi
magna qui potens est et sanctus nomen
eius, et misericordia eius a progenie in
progenies timentibus eum. Alleluia. Fecit
potentiam brachio suo; dispersit suberbos
mente cordis sui. Deposuit potentes de
sede et exaltavit humiles. Esurientes
implevit bonis et divites dimisit inanes.
Alleluia. Suscepit Israel servum suum,
recordatus misericordiae suae, sicut
locutus est ad patres nostros, Abraham et
semini eius in saecula. Alleluia.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper
et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Amen.

Gegroet Maria, vol genade, de Heer met
jou; gezegend jij onder de vrouwen en
gezegend de vrucht van je schoot.
Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons
zondaars nu en in het uur van onze dood.
Amen.
Groot maakt mijn ziel de Heer, verrukt is
mijn geest over god, mijn bevrijder, want
hij heeft aangezien de vernedering van zijn
dienares; zie, van nu af prijzen mij zalig alle
generaties! Want grote dingen heeft hij
aan mij gedaan, machtig is hij, heilig is zijn
naam! Zijn ontferming is van generatie tot
generatie over wie hem vrezen; kracht
heeft hij betoond met zijn arm;
hoogmoedigen met de plannen van hun
hart, hij sloeg ze uiteen; hij heeft
machtigen van hun troon gestoten en
vernederden verhoogd; hongerlijders heeft
hij vervuld met alle goeds en rijken heeft
hij ledig heengezonden; hij heeft zijn
dienaar Israël vastgehouden, hij blijft zijn
ontferming indachtig – zoals hij tot onze
vaderen heeft gesproken – voor Abraham
en zijn zaad tot in de toekomende eeuw.
(Naardense Bijbel)
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Drie Marialiederen • Jacques Reuland (1918-2008)
Salve regina
Salve regina mater misericordiae, salve vita,
dulcedo, spes nostra.
Ad te clamamus exules filii Evae, ad te
suspiramus gementes et flentes in hac
lacrimarum valle.
Eia ergo advocata nostra illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis virgo Maria!

Wees gegroet, koningin, moeder van
barmhartigheid, ons leven, onze vreugde,
onze hoop. Tot u roepen wij, ballingen,
kinderen van Eva; tot u smeken wij
zuchtend en wenend in dit tranendal.
Richt daarom, voorspreekster, uw
barmhartige ogen op ons. En toon ons na
deze ballingschap Jezus, de gezegende
vrucht van uw schoot. O genadige,
trouwe, zoete maagd Maria.

Ave maria
Ave maria gratia plena, dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus
fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria,
mater Dei, ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen

Gegroet Maria, vol van genade, de Heer is
met je, gezegend ben je onder de
vrouwen en gezegend de vrucht van je
schoot, Jezus. Heilige Maria, moeder
Gods, bid voor ons zondaars nu en in het
uur van onze dood. Amen.

Ave Regina caelorum
Ave Regina caelorum ave domina
angelorum, salve radix, salve porta ex qua
mundo lux est orta. Gaude virgo gloriosa
super omnes speciosa,
vale o valde decora et pro nobis Christum
exora.
Dignare me laudare te,Virgo sacrata.
Da mihi virtutem contra hostes tuos.

Wees gegroet, hemelkoningin, vorstin van
de engelen, heil u wortel, heil u poort
waaruit de wereld licht is opgegaan.
Verheug u, glorierijke maagd, die boven
allen lieflijk zijt.
Gegroet, wonderschone en wees onze
voorspraak bij Christus. Maak mij waardig
u te loven, geheiligde maagd. Geef mij
moed tegen uw vijanden.
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A Patre Unigenitus • Carl Rütti (1949)
A Patre Unigenitus is through a maiden
come to us. Sing we of him and say
'Welcome! Veni redemptor gentium'.
Agnoscat omne seculum a bright star
made three kings to come him for to
seek with their presents, verbum
supernum prodiens. A solis ortus cardine
so mighty a lord is none as he, and to our
kind he has him knit, Adam parens quod
polluit. Make we joy now in this fest in
quo Christus natus est.
Maria ventre concepit, the holy ghost was
aye her with. Of her in Beth'lem born he
is, consors Paterni luminis. Make we joy
now in this fest in quo Christus natus est.
O lux beata trinitas! He lay between an
ox and ass, beside his mothermaiden free;
Gloria tibi domine!

Van de vader kwam de Eniggeborene tot
ons door een maagd. Zingen wij van hem
en zeggen: welkom! Kom verlosser der
volken! Laat elke eeuw wèl weten, dat een
heldere ster drie koningen liet komen om
hem met hun geschenken te bezoeken,
zoals het hoge woord voorzegde.
Vanaf het opgaan van de zon is er geen
machtig heer als hij, en die heeft zich
gevoegd in ons soort, dat vader Adam had
bevuild. Eia, laten we dit feest vieren
waarin Christus is geboren!
Maria ontving in haar schoot, de heilige
geest begunstigde haar. Uit haar is hij in
Beth'lem geboren, deelgenoot van het
vaderlijk licht. O licht, heilige drie-eenheid,
hij lag tussen os en ezel naast zijn vrije
moedermaagd; eer aan god!
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Drie Tjechische carols • Arr. Petr Eben (1929-2007)
Nesem vám noviny
Nesem vám noviny poslouchejte,
z Betlémské krajiny, pozor dejte.
Slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte.

Luister, we hebben nieuws voor u,
in de streek van Bethlehem, ga kijken.
Hoor, het is gaande, echt waar, ga kijken.

Chtíc, aby spal
Chtíc, aby spal, tak zpívala synáčkovi matka,
jež ponocovala miláčkovi.
Nynej, rozkošné dětatko, synu boži,
nynej, nemluvňátko, světa zboží.

Ga nou slapen, zo zong de moeder voor
haar zoon, die ze de liefste vond.
Noenoe, lief kind, zoon van God
noenoe, kindje, mijn alles.

Narodil se Kristus
Narodil se Kristus Pán, veselme se,
z růže kvítek vykvet nám, radujme se.
Z života čistého, z rodu kralovského,
nam narodil se Kristus pán.

Christus de Heer is geboren, wees vrolijk,
Een roos is voor ons gaan bloeien, laat ons
blij zijn. Uit de onbevlekte en uit de familie
van de koningen is voor ons geboren
Christus de Heer.

The steady light • Reginald Unterseher (1956)
Let my footfall on this sacred earth
tread lightly as a falling leaf.
Let my shadow from this blessed sun
shut no one from the light.
Let my dance beneath these holy stars
grow stronger with the years.
Let my heart expand with skywide love.
Those who go before hold high the steady
light that shows me where I am.
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Laat mijn voetstap op deze heilige grond
zachtjes landen als een vallend blad.
Laat mijn schaduw van de loffelijke zon
voor niemand het licht verbergen.
Laat mijn dans onder de heilige sterren
door de tijd heen intenser worden.
Laat mijn hart zwellen door liefde, wijd als
de hemel. Zij die mij voorgaan houden
het licht hoog dat mij steevast toont waar
ik ben.

Öthul • Pärt Uusberg (1986)
Vaikib linnukene / ühes tuulega,
uinub lillekene / kaste kaisussa.
Eha punastades / ööle annab suud –
mäIestus ja vaikus, / uinund metsapuud.
Igatsedes ainult /minu lauluke
nagu mälestus, kui vaikus sõuab kaugele.
Tekst: Ernst Enno (1875-1934)

De kleine vogel verstilt terwijl de wind
blaast, het bloempje wordt in slaap
gewiegd door de dauw.
De schemering kust blozend de nacht –
de bomen van het woud slapen vol
herinneringen en stilte.
Stil zijn ze, om mijn lied –
nog maar een zachte herinnering,
in de verte peddelt ze weg.

Orgelsolo
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Grace before sleep • Susan Labarr (1981)
How can our minds and bodies be
grateful enough that we have spent
here in this generous room
this evening of content?
Each one of us has walked through
storm and fled the wolves along the
road; but here the hearth is wide and
warm, and for this shelter and this light
accept, O Lord, our thanks tonight.
Tekst: Sara Teasdale (1884-1933)

Kunnen onze harten en zielen ooit
dankbaar genoeg zijn nu wij hier in deze
gunnende ruimte zoveel inhoud rijker
werden?
Elk van ons heeft stormen getrotseerd,
en is aan wolven op de weg ontsnapt;
maar hier brandt de haard koesterend en
verwelkomend; daarvoor, voor deze
veilige lichte plaats, zij in deze avond aan u,
o Heer, de dank.

12

5

9

13

Samen

How can our minds and bod - ies

we have spent, here

tent.

be

in this gen-'rous room,

How can our minds and bod - ies

grate - ful e-nough that

this

be

eve-ning of

con-

grate - ful e-nough that

we have spent, here in this gen- 'rous room, this eve-ning of con-tent.

Koor
Each one of us has walked through storm and fled the wolves along the road.
But here the hearth is wide and warm.
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Samen

and for this shel-ter and this light, ac- cept, O

thanks to- night, and for this shel-ter and light,

light,
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for this shel-ter and light,
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to - night.
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Ave Maris Stella • Trond Kverno (1945)
Ave maris stella, Dei Mater alma,
atque semper Virgo, felix caeli porta.
Sumens illud ave Gabrielis ore,
funda nos in pace, mutans Hevae nomen.
Solve vincula reis, profer lumen caecis;
mala nostra pelle, bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem, sumat per te
preces, qui pro nobis natus, tulit esse
tuus.Virgo singularis, inter omnes mites,
nos culpis solutos, mites fac et castos.
Vitam praesta puram, iter para tutum;
ut videntes Iesum semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri, summo Christo decus,
Spiritui Sancto, tribus honor unus. Amen.
Ave, gratia plena! Dominus tecum!
Benedicta tu in mulieribus!

Gegroet, Sterre der zee, milde moeder
Gods, altijd maagd gebleven, gelukkige
toegang tot de hemel. Door die groet uit
Gabriels mond aan te nemen verschafte je
ons vrede, door Eva's naam te wijzigen.
Maak onze zondeboeien los, breng licht
aan blinden, verjaag ons kwaad, vereis alle
goeds. Betoon je moeder, opdat door jou
onze gebeden aanneme, die voor ons
geboren is, die verdroeg de jouwe te zijn.
Onvergelijkelijke maagd, mildste van allen,
maak ons – vrij van zonden – mild en rein.
Houd ons leven zuiver, bescherm ons op
de weg, totdat wij voor altijd in vreugde
Jezus zien. Lof aan de Vader, hoogste eer
aan Christus, aan de heilige Geest, eer
voor de drie-in-één. Gegroet begenadigde! De Heer zij met je, gezegende
onder de vrouwen!

Ave Maris Stella • Fredrik Sixten (1962)
Ave maris stella, Dei Mater alma,
atque semper Virgo, felix caeli porta.
Sumens illud Ave Gabrielis ore,
funda nos in pace, mutans Hevae nomen.
Solve vincula reis, profer lumen caecis:
mala nostra pelle, bona cuncta posce.
Monstra te esse matrem, sumat per te
preces, qui pro nobis natus, tulit esse tuus.
Virgo singularis, inter omnes mites,
nos culpis solutos, mites fac et castos.
Vitam praesta puram, iter para tutum:
ut videntes Jesum semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri, summo Christo decus,
Spiritui Sancto, tribus honor unus. Amen.
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Hail, O Star of the ocean, God's own
Mother blest, ever sinless Virgin, gate of
heav'nly rest. Taking that sweet Ave, which
from Gabriel came. peace confirm within
us, changing Eve's name. Break the sinners'
fetters, make our blindness day, Chase all
evils from us, for all blessings pray. Show
thyself a Mother may the Word divine
born for us thine infant hear our prayers
through thine.Virgin all excelling, mildest
of the mild, free from guilt preserve us
meek and undefiled. Keep our life all spotless, make our way secure till we find in
Jesus. joy for evermore. Praise to God the
Father, honor to the Son, in the Holy
Spirit, be the glory one. Amen.

