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Er is er één jarig, hoera!
Het Overijssels kamerkoor is dit jaar 60 geworden.
Zo’n beetje net zo oud als ik zelf.
Ik leerde het koor kennen tijdens mijn studietijd aan het
Conservatorium in Zwolle. De directeur van deze school,
Jacques Reuland, had toen de leiding over het koor en als
het even kon bezocht ik de concerten in die tijd. Ik genoot
van de klank en de programma’s van dit kamerkoor en
dacht heimelijk dat ik ooit wel met zo’n ensemble zou willen
musiceren.
Inmiddels ben ik alweer ruim 20 jaar verbonden aan deze
muzikale groep zangers. Van nabij vierde ik met hen het
40, 50 en nu 60 jarig jubileum.
Met groot muzikaal plezier werk ik wekelijks met het koor
aan mooie, bijzondere, liefst nieuwe composities. En na ruim
20 jaar mag ik zeggen dat we ons blijven ontwikkelen. Het
koor groeit en kan mij ook nog steeds verbazen in muzikale
zin en zeker ook qua inzet en motivatie.
Een programma als May the rains come is voor ons allemaal
weer een regelrechte uitdaging, maar daar houden we wel
van. Enerzijds een concertprogramma zoals we dat minstens
twee keer per jaar brengen en anderzijds, nu vanwege
dit jubileum, een programma met bijzondere theatrale
elementen op een verrassende locatie.

Het komt niet zo vaak voor dat je als dirigent in een artistiek
team samenwerkt, daarom geniet ik nu extra van de
samenwerking met Rata en Heleen, met vormgever Ingrid,
grafisch ontwerper Annemarie en de RVS kunstenaar
Ronald en zijn inspirerende werkplaats. Ook alle koorleden
die met hun speciale vaardigheden een bijdrage leveren
aan deze productie blijken weer onmisbaar.
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Er staat één werk centraal in dit programma en dat is
The National Anthems van David Lang.
De thematiek gaat over datgene wat ons in deze tijd bezig
houdt: kan een land zomaar zijn grenzen sluiten voor
dolende mensen? Wat zeggen onze nationale volksliederen
hierover? Hoe gaan we om met onze kwetsbare wereld?
Kunnen we opnieuw naar essentiële, existentiële zaken
kijken en misschien een totaal nieuwe weg inslaan? Wat
voor wereld laten we na aan onze kinderen? Is het tijd voor
schoon schip?
May the rains come…
Eugène van Boheemen
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Raddir
Olaffur Arnalds
Een vocalise geschreven voor gemengd koor, strijkers en
toetsen. Het werk beschrijft als het ware het landschap
en het eenzame onherbergzame van IJsland, tevens
het thuisland van de componist. Het koor heeft geen
tekst maar zingt vocalen wat veel ruimte laat aan de
toehoorder. De klanken nemen je mee naar buiten in het
desolate landschap.
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Factum est silentium
Patrick Hawes

Het werd stil in de hemel

Patrick Hawes werd in 1958 geboren in Lincolnshire
(UK) en studeerde aan de universiteit van Durham. Van
hem zingt het koor, begeleid door solo viool, Factum et
silentium. De Latijnse tekst dateert uit de 13e eeuw.
Michael verslaat glorieus de draak.
Tijdens het rustige intro van de sopranen is het monster
(de viool) steeds op de achtergrond en probeert als
het ware de zangers in haar greep te krijgen door er
muzikaal omheen te blijven cirkelen. Zij maakt echter
geen kans met een held als Michael en druipt af.

toen de draak de strijd aanging
en Michael met hem vocht
en overwon.
De stem van duizenden duizenden is te horen
zeggend
‘Heil, eer, deugd en glorie aan de almachtige god.’

Tykus, tykus
Vaclovas Augustinas
Deze compositie is gebaseerd op een Litouws
volksliedje en gaat over een jongeman, net verliefd, die
uiteindelijk in plaats van te trouwen zijn geliefde verlaat
en op zijn paard vertrekt naar de oorlog.

Rustig rustig
Een rustige jongeman, een kalme ruiter,
lokte stilletjes een meisje mee
en nam haar gouden ring.
Maar plots ontwaakte hij, voelde gevaar,
sprong op een paard en vertrok naar de strijd.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Moenie weggaan nie
Jacques Brel
Het ontroerend menselijke lied Ne me quitte pas
van Jacques Brel in de Zuid-Afrikaanse vertaling van
Fanus Rautenbach.

laat me niet alleen

heb je al eens een dode vulkaan

onthoud niet:

weer zien uitbarsten?

misverstand

en hoe verschroeide grond

en verspilde tijd

rijker uitspruit?

probeer te vergeten

avondschemer klaart de lucht op

weggaan van gisteren

als de nacht komt

laat me niet alleen

laat me niet alleen

maar ik beloof je

weinig blijft er nu:

parels van dauw

geen praten geen huilen

ik bekleed je met glans

geen willen,

in gouden licht

het leven leeg zonder jou

geef je een rijk

maak mij de echo

waar de liefde regeert

van jouw voetstap

laat me niet alleen

laat me niet alleen

luister: ik vertel
het verhaal van twee
waar de liefde weer wint,
van een koning in nood
(want vertrek is de dood)
laat me niet alleen
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Die Krähe
Schubert - Müller
Daniel Vecht zal twee liederen zingen uit de Winterreise
van Franz Schubert (1797-1828).
Auf dem Flusse en Die Krähe. Een zoektocht van de
mens naar zichzelf in 24 liederen, gedichten van Wilhelm
Müller, waarin ook 18e eeuwse politiek maatschappelijke
kritiek doorklinkt. Een zoektocht vol met dromen,
verlangen naar liefde, verwachtingen en teleurstelling.

Een kraai vliegt al maar om mij heen.
Rare vogel, denk je dat je iets hebt aan mijn lijf?
OK, ik maak het niet lang meer;
Laat jij het me dan eindelijk maar eens meemaken:
trouw tot de dood!

Auf dem Flusse
Schubert - Müller

Rivier, mijn vrolijk gezelschap,
wat lig je star in het zand?
In die korst van je heb ik naam
en data van mijn liefde gekrast.
Zou de beek onder die korst ook
zo hartverscheurend
tekeergaan als mijn hart?
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Allegretto uit de 7e symfonie
Ludwig von Beethoven

Pleure
Gioachino Rossini
Dit werk schreef Rossini bij de dood van zijn vriend
en componist Giacomo Meyerbeer.
Een bijzondere compositie, een Marche Funèbre,
voor vier mannenstemmen met snarentrommel.

Muze, beween je nu begraven zoon.
Glorie grenst aan zwarte afgrond,
een groot kunstenaar is dood,
de fakkel is gedoofd!
O nare dood, je maait maar raak.
De horizon is verduisterd,
we zingen alleen rouwzangen.
De kunst in rouw,
maar aan de hemel een erepalm.
Maagd Maria bid voor hem
in de hemelen. Rust.
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Lament for Pasiphaë
Morten Lauridsen, Robert Graves
Begin november vorig jaar (2018) hadden wij als koor
een leerzaam weekend met de Amerikaanse componist
Morten Lauridsen (1943), hij werkte met zes Zwolse koren
aan zijn eigen werken.
Het OKK zong drie dramatische gedichten van Robert
Graves (1895-1985) die geschreven werden na een
mislukte zelfmoordpoging vanwege een voorbije liefde.
Lament for Pasiphaë is van deze cyclus het eerste deel.
Samen met de componist te kunnen werken aan zijn
muziek is van een onschatbare waarde en heeft ons veel,
met name diepgang en begrip gebracht.

Klaagzang voor Pasiphaë
Stervende zon, verwarm nog wat langer!
Mijn blik, verblind door tranen zal de jouwe verblinden
en je bezweren: ‘schijn en verdwijn niet’.
Jij, zon, en ik hebben heel de middag geploeterd
onder een dauwloze, drukkende wolk een vlies, nu verguld met ons gemeenschappelijk verdriet
dat dit een nacht moet zijn zonder maan.
Stervende zon, verwarm nog wat langer!
Ontrouw was ze niet: ze was heel erg vrouw,
glimlachend met akelige onpartijdigheid,
soeverein, met ongeëvenaard hart,
bewonderd door mannen,
tot Lente’s koekoek met verfomfaaide veren
haar medelijden misbruikte en haar waarheid bedroog.
Toen gaf zij, die voor allen scheen, haar wezen op
en dit moet een nacht zijn zonder maan.
Stervende zon, verwarm nog wat langer!
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The National Anthems (2014)
David Lang
David Lang (1957) schreef dit werk in vijf delen voor
strijkkwartet en gemengd koor naar aanleiding van zijn
studie naar 175 mondiale nationale volksliederen.
Hij ging op zoek naar één zin uit die nationale liederen,
één zin waar we het allemaal over eens zijn, en zo wilde
hij dan één mondiaal, mega volkslied schrijven.
Hij schrijft zelf:
“Ieder land heeft zijn eigen geschiedenis, hoe alles
zo gekomen is, hoe sterk zijn volk is of hoe trots of
droevig”.
We vormen zo met elkaar naties, maar het is mij nooit
echt duidelijk geworden wat dat inhoudt of wat we
daarmee winnen. Wie trok die strepen bij iedere grens?
Zijn we één volk omdat we hetzelfde geloven en daar
trots op zijn of zijn we gewoon op een stuk land terecht
gekomen omdat onze voorouders dat veroverd hebben
omdat ze elders waren weggestuurd? We leven in een
comfortabele wereld waar we het lijden dreigen te
ontkennen. We zijn in een groep geboren waarmee
we een gezamenlijk ideaal zouden moeten delen. We
trekken strepen om ons land en isoleren ons zo van onze
buren waar we ons dan in feite ook niets van aan hoeven
trekken en niet ‘binnen’ hoeven laten.
Landen isoleren ons feitelijk van andere volken.
Nationale volksliederen vertellen ons wat onze nationale
mythen zijn, waar we trots op moeten zijn, waar we van
houden en bang voor zijn, wat maakt dat we verenigd
zijn in één volk.
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Ik ging op zoek, in de nationale volksliederen,
naar die ene hoopvolle zin die we allemaal kunnen
onderschrijven. Zo wilde ik tot een mondiaal volkslied
komen.
Wat ik ontdekte, tot mijn verbijstering, was dat ieder
volkslied een doorgaans bloedige, oorlogszuchtige
inhoud heeft waarmee we onze grootste angsten over
het verliezen van onze vrijheid bedekken met golven van
agressie en machtsvertoon.
Wat moest ik doen, ik wilde geen agressief, boos of
ironisch werk schrijven. Na lezen en herlezen zag ik in
dat in ieder volkslied de erkenning staat dat we bang
zijn onze vrijheid te verliezen, een vrijheid die kwetsbaar
is en misschien wel makkelijk te verliezen…
Misschien is een nationaal volkslied wel een herinnering
in de vorm van een gebed, een hartstochtelijk pleidooi.
There was a time when we were forced to live in chains,
please don’t let us live in chains again.
Zo begon David Lang te schrijven aan tekst en muziek
van zijn eigen volkslied en schreef hij The National
Anthems.

Werk in vijf delen
(op de volgende pagina)
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OUR LAND WITH PEACE
Rhytmic and moving forward, but not martial restrained,
fragile – as if in the aftermath of seeing.

OUR HEARTS
ARE GLOWING
Graceful and withdrawn

FAME AND GLORY
Hypnotic and in a daze – not really awake

Improvisatie
slagwerk

OUR COMMON FATE
Eternal, ethereal and otherworldly

KEEP US FREE
Rhythmic and dance-like, but still restrained
bring out accents

There will come soft rains
Kevin A. Memley - Sara Teasdale
De hoop biedende slotzin uit The National Anthems
May the Rains come leidde mij naar dit gedicht.
The Rains staat hier symbool voor schoonspoelen,
maar ook groeizaamheid en hoop op nieuwe
inzichten, loutering, activiteit en beweging.
Sara Teasdale schrijft hier een confronterende tekst
die ons terugbrengt naar beelden die we kennen
van een compleet verlaten Tsjernobyl en andere
spooksteden of oorlogsgebieden.
Het gedicht ontstond vlak na de Eerste
Wereldoorlog maar leest vandaag, met onze huidige
zorg om onze kwetsbare aarde naast politiek
machtsvertoon als zeer urgent.
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Er zullen milde regens komen en de geur van de grond
en zwaluwen cirkelend met hun glinstergeluid;
en kikkers in de poelen die zingen in de nacht,
en wilde pruimebomen in sidderend wit,
roodborstjes zullen hun vurige tooi dragen
en hun wijsjes fluiten op de draad van een laag hek;
en niemand zal van de oorlog weten, niet één
zal het een zorg zijn wanneer die eindelijk voorbij is.
Niet één kan het schelen, vogel noch boom,
als de mensheid geheel en al te gronde ging;
en de lente zelf, toen ze bij zonsopgang wakker werd, zou nauwelijks
weten dat wij verdwenen waren.
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I think it’s goin to rain today
Randy Newman
De cynische tekst van Randy Newman (1943),
I think it’s going to rain today, beschrijft hoe wij
mensen weg kunnen kijken en doen alsof er niets
aan de hand is.

kapotte ramen en lege portalen
een doodsbleke maan in een grauwgrijze lucht
menselijke goedheid is overweldigend
en me dunkt dat er vandaag nog regen komt
vogelverschrikkers gekleed in de fraaiste pakken
met glimlach van ijs voor liefde geen plaats
de tekenen roepen mij duidelijk op
help de behoeftigen wijs hen de weg
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Let the River Run
Carly Simon - Craig Hella Johnson
Let the river run is een koorarrangement van Craig Hella
Johnson (1962), van het gelijknamige lied van Carly
Simon (1945). Het is de ultieme wens die we al zagen bij
David Lang in het slot van The National Anthems May
the Rains come.
Klonk het bij Lang nog als hoop, verlangen naar ‘iets’
in de (verre) toekomst, hier word je er aan de haren
bijgesleept. Laat stromen die ‘rivier’ en laat alle dromers
de natie wakker schudden.
Laten we de kans die we krijgen om er iets van te maken
met beide handen aanpakken.
De onzekerheid om echt te veranderen is het grootst
vlak voor het moment dat we het gaan doen.
Laat je meestromen in de rivier die staat voor beweging,
creativiteit en verbeelding.
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Kom naar de oever, ren op water,
laat de rivier stromen en alle dromers het land wekken.
Zilveren steden, morgenlicht, levende straten, zingende sirenes.
Het vraagt om aannemen, trillen, beven,
o mijn hart doet zeer.
Wij komen aan de oever, rennen op het water,
door de mist, jullie zonen en dochters.
Kom!
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Heleen Koele en
Rata Kloppenburg
Regie

Eugène van Boheemen
Dirigent
Arrangeur / Componist / Docent
conservatorium
Hij is werkzaam als docent ‘vrije
improvisatie’, muziektheorie,
ensembleleiding en koordirectie aan
het conservatorium van de Hogeschool
voor de Kunsten ArtEZ in Zwolle.
Als koorleider dirigeert hij het
Overijssels Kamerkoor, het ArtEZ
studentenkoor, het ODM ArtEZ
zangensemble en zo nu en dan een
projectkoor.
Hij werkt freelance als pianist en
componist/arrangeur. Hij geeft
workshops door het land met
onderwerpen als: nieuwe koormuziek,
vocale en instrumentale improvisatie,
werkvormen en repetitietechniek en
is als zodanig inzetbaar in workshops
op maat.

De samenwerking tussen de beide
regisseuses dateert al vanuit hun
studietijd, waarbij zij een huis deelden.
Sinds 1996 zingen zij samen met
Alice Zwolschen in het theatraal
zangtrio Trut Vocaal. Vanaf 2003 heeft
Heleen regelmatig grote rollen in door
Rata geregisseerde opera’s gezongen.
Dit is de eerste keer dat zij samen
de regie doen.

Heleen Koele
Regisseur
Sopraan / Zangpedagoge / Workshops
Helder, warm, flexibel en veelzijdig.
Woorden die vaak genoemd worden
als het gaat over het zingen van
Heleen Koele. Zij beweegt zich op
alle terreinen van haar vak. Of het nu
gaat om een oratorium, een opera,
een lied of om ensemblezang; alles
met hart en ziel. Heleen maakt sinds
1998 deel uit van het Nederlands
Kamerkoor. Zij zong in opera’s en

VORMGEVING

muziektheaterproducties onder
regie van onder andere Ria Marks,
Ruut Weisman, Pierre Audi en Peter
Sellars.

Ingrid ten Koppel
Vormgever

Rata Kloppenburg
Regisseur
Klassieke muziek & theater /
Acterend musicus / Coach nieuwe
presentatievormen / Docent cello
Rata Kloppenburg is cellist en
theatermaker. Studeerde cello
aan de conservatoria in Zwolle en
Utrecht en theater aan de Utrechtse
Hogeschool voor de Kunsten. Aan
het Dartington College of Arts
(Engeland) specialiseerde zij zich in
het ontwerpen van theatrale vormen
voor de uitvoering van klassieke
muziek. Met klassieke musici in
Nederland en daarbuiten werkt zij
aan algemene podiumvaardigheden
en nieuwe presentatievormen.
Zij is acterend musicus, zingt in
theatraal zangtrio Trut Vocaal en
presenteert klassieke concerten. In
Den Haag heeft zij een grote celloklas
bij Het Strijkdomein. www.rataklop.nl

Ingrid ten Koppel studeerde aan de
AKI Enschede, richting Mode en
Grafiek. Tegelijk deed ze de Dansopleiding in Zwolle. Zij is werkzaam
als docent dans en docent theatervormgeving, en als ontwerper/
vormgever van decors en kostuums.

Ronald A. Westerhuis
Kunstenaar
Landschapskunst / Abstracte
sculpturen / Roestvrijstaal
Ronald Anthonie Westerhuis is een
Nederlandse beeldend kunstenaar met
Zwolle als thuisbasis. Hij is internationaal actief als maker van landschapskunst en abstracte sculpturen. Zijn werk
is te vinden in de openbare ruimte,
musea en particuliere kunstcollecties.
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Philine Coops
Pianiste

Strijkkwartet Amarens
Strijkkwartet
Amarens bestaat uit:
Maaike Gerritsen (viool)
Marjan Waringa (viool)
Marjan Valk (altviool)
Esther de Boer (cello)
Alle vier zijn zij afgestudeerd aan
het conservatorium in Zwolle.
Amarens geeft regelmatig eigen
concerten, zoals bijvoorbeeld de
winter wodka concerten. Daarnaast
begeleiden zij koren bij concerten
of cantatediensten, waar nodig
met een aanvulling van andere
musici. Amarens speelt ook op
maat gemaakte programma’s voor
bijvoorbeeld verjaardagen, lezingen,
bruiloften of kunstroutes.

Hedendaagse muziek / Docente
Philine Coops studeerde aan het
ArtEZ Conservatorium in Zwolle, waar
zij haar Bachelor- en Masterdiploma
behaalde. Philine zet zich in voor
hedendaagse klassieke muziek door
werk uit te voeren van Nederlandse
componisten als Simeon ten Holt
en Toon Hagen. Tevens is Philine
werkzaam binnen Podiumkunst
Muz!nder, een collectief van musici.
Zij is aangesloten bij de EPTA en
Docentencollectief Dubbelgreep te
Zwolle.

Daniël Vecht is een zanger met een
warm en aansprekend stemgeluid.
Als solist is hij regelmatig te
horen in de Passionen en cantates
van J.S. Bach en de oratoria van
componisten als G. Fauré, J. Haydn,
en W.A. Mozart. Daniël is ook thuis
in het modernere repertoire: hij
zong veelvuldig in de voorstellingen
van de hedendaagse componist
Merlijn Twaalfhoven in de grote
theaterzalen van Nederland. Met
zijn vaste begeleiders Jaap Kooi
en Jeroen Sarphati treedt Daniël
op met liedrecitals. Daniël schreef
en speelde het theaterprogramma
Schubert en Shaffy. De voorstelling
werd lovend ontvangen.

Joalien van den Houten
Sopraan
Koorversterking / Soliste

Robert Bullinga
Slagwerker
Componist / Eigen werk

Daniël Vecht
Bariton
Oud en modern repertoire /
Liedrecitals

MUSICI

Wageningen waar hij heeft
gespeeld bij een slagwerkgroep,
een harmonieorkest en diverse
kleinere ensembles. Eenmaal op
het conservatorium aangenomen
is hij ook compositielessen gaan
nemen. Als componist schrijft hij
voornamelijk stukken die hij zelf
uitvoert, zo heeft hij bijvoorbeeld
op het Grachtenfestival het stuk
Chromesthetics van zijn hand
uitgevoerd, voor slagwerk, saxofoon,
gitaar en cello. Ook heeft hij een
aantal stukken geschreven voor
saxofoon en slagwerk, en een
liedcyclus over dementie.

Robert Bullinga studeert
klassiek slagwerk aan het ArtEZ
conservatorium in Zwolle. Ook volgt
hij compositie bij Wilbert Bulsink.
Hij is begonnen bij Stedelijke
Muziekvereniging De Harmonie

Joalien van den Houten
(sopraan) heeft in 2015-2016 de
Vooropleiding Klassiek Zang
gevolgd bij Harry van Berne aan
het ArtEZ conservatorium in
Zwolle. Momenteel wordt Joalien
vol enthousiasme gecoacht door
Heleen Koele in Zwolle.
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Inge Andriesse
Sopraan

Ariane Niemeijer
Sopraan

Anneke de Vries
Sopraan

Arianne Houweling
Alt

Ineke Hoogkamer
Sopraan

Joke Nijland
Sopraan

Christl Wassenaar
Sopraan

Marieke Meijer
Alt

Nanja de Jong
Sopraan

Marion Oonk
Sopraan

Janet Davids-Taen
Alt

Elly van der Spek
Alt

Ilze Kocina
Sopraan

Annette Riemersma
Sopraan

Jannie Gols
Alt

Els Westra
Alt
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Tonnie Wieten
Alt

Martin van der Linde
Tenor

Cor Brem
Bas

Henk la Roi
Bas

Piet Borghardt
Tenor

Karel Meulenbeld
Tenor

Bouke Brouwer
Bas

Maas Jan Top
Bas

Jos Bouman
Tenor

Edward van ’t Slot
Tenor

Jan Doelman
Bas

Eugène van Boheemen
Dirigent

Ben Laddé
Tenor

Mark Steenbergen
Tenor

Rijk van Haaften
Bas
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Vertalingen
Maas Jan Top
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Stadkamer Fonds Amateurkunst
Adriana Hoogenboom Stichting
Partners
Ronald A. Westerhuis, Raw Space
Particulieren
Allen die hebben bijgedragen aan
het pensioencadeau van Ben Laddé
Sponsors
Douwe van der Wal strijkinstrumenten
Bloemengalerie ‘t Kerkbrugje
Patisserie Lindeboom
Albersen Muziek
De Graaf Muziek
Jan-Bert Modderman (Vlaggenindustrie Groningen)

COLOFON

De houder is verplicht het document zorgvuldig
te bewaren. Het eigenmachtig aanbrengen van
wijzigingen of aanvullingen maakt het document
ongeldig en is strafbaar. Een nieuw document
wordt in beginsel pas uitgereikt na inlevering van
het eerder verstrekte document.

