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Toelichting ‘La belle saizon’ OKK voorjaar 2022
“We zijn er weer, nadat we als concerterend koor een nagenoeg
blanco bladzijde in de geschiedenis van het OKK hebben
omgeslagen. Reden: Corona.” Deze zin schreef ik ter inleiding op
het kerstconcert dat het OKK zou geven op 11 en 18 december vorig
jaar. Twee weken daarvoor drong het tot ons door dat het
op de valreep weer niet door kon gaan.
Inmiddels zijn er dan nu 2 jaar voorbij, het eerste concert dat niet
door ging was maart 2020. Maar we zijn er weer met een vertrouwd
a-capella programma. Menselijke stemmen samen met de natuur
naar een nieuw begin: La belle saizon.
In zijn vroegste pogingen om muzikale geluiden te maken moet de
mens haast wel zijn aangetrokken geweest tot de ritmes en
melodieën van vogels. Ik stel me dan voor, dat dat ging door middel
van imitatie en variatie en uiteindelijk eigen improvisatie. Geluid
maken, bijvoorbeeld bij gevaar, hard op allerlei voorwerpen ritmes
slaan, waarschuwende uitroepen, of je gewoon kenbaar maken over
langere afstand, moet haast bij de oermens geïnspireerd zijn geweest
op dierengeluiden en met name die van vogels.
Op mijn lagere school, ergens in de jaren 60, leerde ik het volgende
gedichtje uit mijn hoofd. Ik heb geen idee wie het heeft geschreven
maar de woorden staan, sinds ik een jaar of acht was, in mijn
geheugen gegrift.
De ekster in zijn witte vest, slaat met zijn staart de maat
Hij dirigeert het bosorkest, en doet dat heel kordaat
Op het orgel speelt de nachtegaal, het moeilijkste instrument
De koekoek roept zijn eigen naam, dat is alles wat ‘ie kent
Maar lijster, merel, mees en vink, die zingen wonderfijn
Ekster Jan knikt allen toe en zegt: “zo moet het zijn.”
Maar klinkt er één enkel toontje vals, dan roept hij onvoldaan:
“Zo heb ik het jullie niet geleerd, begin van voren af aan”.
Er zijn vele voorbeelden van vogelzang in gecomponeerde muziek,
vaak in de vorm van een gestileerde imitatie. Het koekoek motief is
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dan het eerste waar je aan denkt. Deze dalende kleine terts noemen
we ook wel gewoon de roepterts: ”… Kòòòffie…éten..”
Het bekt lekker en daarmee kun je prima over lange afstand iemand
vriendelijk of zelfs dreigend of paniekerig toeroepen. Het louche
kunstje van het koekoeksvrouwtje om haar ei in het nest van een
ander te leggen heeft er zelfs toe geleid dat, als er vroeger “koekoek”
werd geroepen in gezelschap, er sprake was van overspel.
De koekoek is misschien wel de meest geciteerde vogel, hij zit
wel honderd keer in de eerste Mahler Symfonie. In de ‘Pastorale’
(6e Symfonie van Beethoven) zitten in het 2e deel 3 maten, waar
de koekoek, nachtegaal en kwartel aan het woord zijn.
Maar als er een wedstrijd zou bestaan welke componist de meeste
vogelgeluiden in een compositie heeft verwerkt, zou die dik
gewonnen worden door Olivier Messiaen. In zijn werk ‘Reveil des
Oiseaux’ zitten maar liefst 38 soorten. Als dit onderwerp u
interesseert raad ik u aan eens Ton Oudshoorn te googelen, hij
weet hier heel veel van en houdt lezingen over dit onderwerp door het
hele land.
U begrijpt inmiddels dat in dit voorjaarsconcert van het Overijssels
Kamerkoor de vogels en hun roep een prominente rol gaan spelen
samen met het ontluikende voorjaar.
Er zullen in het programma aardig wat vogels de revue passeren,
uiteraard ook de nachtegaal: bij Finzi een wel zeer bijzondere en
liederlijke beschrijving van de natuur,waarin de nachtegaal zich
thuis voelt met haar stem van verlangen en verborgen geheimen.
Het volgende gedicht van Hans Warren wil ik u niet onthouden:
De nachtegaal
Tio, tió, tio, tio, tio, tio, tio, tix.
Tzu, tzu, tzu, tzu, tzu, tzu, tzu, tzu, tzu, tzi.
Dzorre, dzorre, dzorre, dzorre, hi.
Wiet, wiet, tjie, tjie, tjie, tjie, retsuwo!
Orr, etsjetsjetsjetsjetsjetsjetsjetsjetsj, woi-oit!
U, u……, u……, u……, u……, u……, u…….
Orr, oewatl, oewatl, oewatl, at, at, at, ahoedju!
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Of deze van Hans Andreus (1926-1977):
De lijster weer.
Die was geen avond
het spoor bijster:
z’n soundtrack
tussen de huizen
liep feilloos synchroon
met het in deze
werkelijkheid on-

ontkoombaar effekt
van wolken, lucht en
dalende zon,
en terwijl ik me hield
alsof ik voor dood lag,
floot hij. Hij floot.

Aan het begin van het concert brengen we u al gelijk in de sfeer
met Calme des Nuits, een gedicht van Camille Saint-Saëns, jawel,
hij dichtte ook. Een toonzetting hiervan van de dichter zelf, maar
ook een van de Utrechtenaar Johan Wagenaar.
Ook twee toonzettingen van Kacena Divoká; de folkloristische tekst
beschrijft het lot van de aangeschoten eend….
Dan een uitstapje naar iets heel anders: Aangrijpende gedichten
van de Zweedse dichter Pär Lagerkvist, met veel gevoel voor taal
getoonzet door Gabriella Gullin. In het eerste deel van deze 3
miniaturen is het de gedachte aan de oorlog en het verlies. Toch
is er hoop, menselijke hoop op beter. Het 2e deel is een prachtige,
beeldende toonzetting van het gedicht, de woorden worden heel
letterlijk ingekleurd. In deel 3 wordt het langzaam licht; 3 miniaturen
op weg naar beter, hoop en troost.
Dan weer terug bij onze gevederde vrienden: De lente gaan we
bezingen in oud-Frans; “Revecy venir du printans”. Daar is de
plonzende eend en de kraanvogel hoog in de lucht.
De zangvogel in het kooitje bij “Dainty Fine Bird” die toch zijn
lied blijft zingen en haast jaloezie opwekt bij de andere bewoner
(en mededienaar) van de vrouw des huizes. Beide gekooid…..;
voer voor allerlei speculaties.
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De statige, majestueuze zwaan hier bij “Un Cygne” als metafoor
voor een geliefde, zo beeldend getoonzet door Paul Hindemith.
Je ziet hem geruisloos, ontzagwekkend voorbij drijven,
ongrijpbaar als de liefde.
En neem dan de kraai, misschien niet direct bewonderd om zijn
fraaie geluid als wel om andere verborgen sociale kwaliteiten.
De liefde -zo nauw verbonden met het voorjaar- en twee Hooglied
teksten brengen ons nieuwe zettingen van een nieuwe generatie
componisten.
Tot slot dan de waarschijnlijk beroemdste zanger (“op het orgel
speelt de nachtegaal, het moeilijkste instrument”), die voor ons
zingt: “Our song is the voice of desire that haunts our dreams”.
Zomaar een fragment uit “Nightingales”, gedicht van Robert
Bridges, getoonzet door Gerald Finzi. Een mooi statement voor
een nachtegaal, maar ook zo toepasselijk voor zangers en hun
luisteraars.
Finzi, intellectueel, schrijver, leefde na verlies van dierbaren een
teruggetrokken leven in de countryside. Typisch Engels
vakmanschap, bijzonder muzikaal gevoel voor tekstbehandeling.
Enerzijds logisch en toch verrassend zowel in ritme als in
harmonie uitnodigend tot een vitale tekstbeleving en uitvoering.
Van Finzi wordt gezegd dat hij niet zijn gedichten uitzocht, maar
de gedichten hem. Oordeelt u zelf.
Opdracht van de componist aan het koor: “Dream, while the
innumerable choir of day welcome the dawn”.
Eugène van Boheemen
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Calme des nuits

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Calme des nuits,
fraîcheur des soirs,
vaste scintillement des mondes,
grand silence des antres noirs
vous charmez les âmes profondes.
L’éclat du soleil, la gaîté,
les bruits plaisent
aux plus futiles;
le poète seul est hanté par l’amour
des choses tranquilles.

Kalmte van de nachten,
koelte van de avonden, weids
geflonker van hemellichamen diepe
stilte in zwarte spelonken, jullie
betoveren de diepzinnige zielen.
De schittering van de zon, de
vrolijkheid, het lawaai behagen
de meer oppervlakkigen;
alleen de dichter wordt gegrepen
door de liefde voor rust en stilte.

Calme des nuits
idem

Johan Wagenaar (1862-1941)

Kačena divoká

Leos Janáček (1854-1928)

Kačena divoká letěla z vysoka,
šohaj dobrý střelec, střelil ji do
boka, levého pod pravú nožičku.
Ona zaplakala sedňa na vodičku;
Ach Bože, rozbože,
už jsem dolétala.
Ubohá kačica, už jsem dolétala,
už jsem svá káčátka,
už jsem dochovala.
Moje drobné děti nedělajů škody;
sednu na Dunajů,
kalnú vodu piju, tvrdý písek jeďá.
Vy drobná káčátka, poleťte vy za
mnou. Šak my poletíme k velkému
Dunajů!

De wilde eend vloog hoog,
een jongeman, goede schutter, schoot
haar in de flank bij de rechterpoot.
Ze zat op het water en huilde:
Ach lieve God, ik kan niet meer
vliegen. Ik, arme eend kan niet meer
vliegen, ik kan mijn kleintjes niet meer
grootbrengen.
Mijn kindertjes, niemand doen ze
kwaad, ze zitten aan de Donau,
drinken modderwater,
eten ruw zand.
Kleine eendjes, kom achter mij aan,
dan zullen we samen naar de grote
Donau vliegen!
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Kačenka divoká

Marek Šlechta (1961)

Kačenka divoká, letěla z vysoká,
divoká. Bože můj, svobodná
kačenka. Přišel na ni střelec,
střelil ji do boka.
Divoká, svobodná, vysoká, raněná.
Urazil jí křídlo a pravou nožičku,
smutně zaplakala,
spadla na vodičku.
Ach Bože milý, už jsem dolítala,
už jsem těch svých dětí
zanechala.
Moje drobné nedělají škody
plovou po potoce,
napijou se vody.
Divoká, Bože můj, svobodná....

Het wilde eendje vloog hoog, wild.
Mijn God, vrij eendje.
Een schutter kwam op haar af,
schoot haar in de flank.
Wild, vrij, hoog, gewond.
Hij raakte haar vleugel en rechterpoot,
ze huilde verdrietig,
viel in het water.
Ach, lieve God, ik kan niet meer
vliegen, ik heb mijn kinderen verlaten.
Mijn kleine kinderen doen niemand
kwaad, ze zwemmen in de beek,
ze drinken water.
Wild, mijn God, vrij...

Tre Miniatyrer

Gabriella Gullin (1961)
t. Per Lagerkvist

Med händerna knutna i vrede
ligger i graven en man.
Grym är hans uppsyn som strede
han än. Det är människan.
Fast kalk de strött över dragen
han inte förintas vill.
Igen skall han komma i dagen
och visa att han är till.
Ihop han begravts med tusen
och alla är liksom han.
Förmultna skall männen i blusen,
men aldrig människan.
Tyst är det rum
där jordens röster höjas.
Rop når ej dit
där stjärne banor böjas.
Ingen oss hör,
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Met handen gebald in woede
ligt een man in zijn graf.
Wreed is zijn gezicht als streed
hij nog. Dat is de mens.
Hoewel kalk gestrooid tot bedekking
hem niet vernietigen wil.
Hij zal hij op een dag opnieuw komen
en tonen dat hij er weer is.
Hij is met duizend samen begraven
en iedereen is als hij.
De man in de bloes zal vergaan
maar zeker niet de mensheid.
Stil is de plaats
waar de aarde zijn stem verheft.
De kreten reiken niet
tot de hemelboog.
Niemand hoort ons,

ej något utav orden
nere på jorden.
Tyst är det rum
där mänskostriden kämpas.
Öde och stum
är rymden. I den dämpas
rösterna snart
och når ej längre sedan .
Tyst är det redan.

niet één van de woorden
beneden op aarde.
Stil is de plaats waar
mensenstrijd wordt uitgevochten.
Onherbergzaam en stom
is de ruimte. Daarin smoren
stemmen spoedig
en reiken dan niet verder.
Stil is het al.

Tänd hoppets fackla
i kvävande kväll,
blås levande själ i dess låga.
Än ligger glöder på altarets häll
och gudarna kan vi fråga.
Vår människovärld har mörknat
ner, men åter skall eldarna
tändas
och vigda facklor
som klarhet ger
med budskap
kring landen sändas.

Steek in de verstikkende avond
een fakkel van hoop aan,
blaas een levende ziel in zijn vlam.
Dan wordt het altaar verlicht
en kunnen we de goden vragen.
Onze mensenwereld is verduisterd,
maar opnieuw zullen vuren
ontbranden
en gewijde fakkels,
die helderheid geven,
met een boodschap
het land rondgaan.

Lay a garland

Robert Pearsall (1795-1856)

Lay a garland on her hearse
of dismal yew. Maidens, willow
branches wear.
Say she died true.
Her love was false,
but she was firm.
Upon her buried body lie lightly,
thou gentle earth.

Leg een slinger van trieste taxus
op haar baar. Meisjes, draag
wilgentakken.
Zeg, dat ze oprecht gestorven is.
Haar liefde was fout,
maar zij was standvastig.
Lig mild op haar begraven lichaam,
gij goede aarde.
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Revecy venir du printans

Claude Lejeune (ca1530-1600)

Revecy venir du printans
l’amoureuz’et belle saizon.

Hier komt het de lente weer
het mooie liefdesseizoen.

Le courant des eaus recherchant
le canal d’été s’éclaircit:
et la mer calme
de ces flots
amolit de triste courrous.
Le canard s’égaye plonjant
et se lave coint dedans l’eau;
et la grû’
qui fourche son vol
retraverse l’air et s’en va.
Le soleil éclaire luizant
d’une plus sereine clairté;
du nuage l’ombre s’enfuit,
qui se ioû’ et court et noircît
et foretz et champs et coteaux
le labeur humain reverdît,
et la pré’ découvre ses fleurs.
De Venus le fils Cupidon
l’univers semant de ses trais,
de sa flamme va réchauffer
animaus qui volet en air,
animaus qui rampet au chas,
animaus qui naget auz eaus.
Ce qui mesmement ne sent pas
amoureux se fond de plaizir.
Rions aussi nous
et chercon les ébas et
ieux du printans:
toute chose rit de plaizir:
sélebron la gaye saizon.

Het stromende water zoekt weer
het zomerse kanaal en wordt helder,
en de kalme zee verzacht
met zijn golven
de droevige woede.
De eend vermaakt zich met duiken
en wast zich behendig in het water;
en de kraanvogel
met zijn gevorkte vlucht doorkruist
weer het luchtruim en vertrekt.
De zon schijnt glanzend
met een zachtere helderheid;
De schaduw ontvlucht de wolken
en speelt en rent en verduistert
bossen, velden en bermen.
De menselijke arbeid bloeit weer op
en de weide onthult haar bloemen.
Cupido, de zoon van Venus,
schiet zijn pijlen door het luchtruim
en verwarmt met zijn liefdesvuur
dieren die in de lucht vliegen,
dieren die in het veld kruipen,
dieren die in het water zwemmen.
Zelfs degenen die niet verliefd zijn
maken plezier.
Laten ook wij lachen,
en het gedartel en het spel van de
lente omarmen.
Alles lacht van plezier:
Laten we het vrolijke seizoen vieren.

Revecy venir du printans
l’amoureuz’et belle saizon.

Hier komt het de lente weer
het mooie liefdesseizoen.
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Set me as a Seal

René Clausen (1953)

Set me as a seal upon your heart,
as a seal upon your arm,
for love is strong as death.
Many waters cannot
quench love;
neither can the floods drown it.

Plaats me als zegel op je hart,
als zegel op je arm,
want liefde is sterk als de dood.
Veel wateren kunnen de liefde
niet doven, noch
kunnen de vloeden haar verdrinken.

Pulchra es

Jaakko Mäntyjärvi (1963)

Pulchra es, amica mea,
suavis et decora sicut Jerusalem,
terribilis et acies ordinata.
Averte oculos tuos a me,
quia ipsi me avolare fecerunt.

Mooi ben je, mijn vriendin,
prachtig als Jerusalem,
schrikwekkend ook als vliegende
vaandels! Wend je ogen van me af,
want die hébben me al zo verontrust…

The crow

David Cox (1916-1997)

The crow, is a bird of long life
and diviners tell, that she taketh
heed of spyings and awaitings,
and teacheth and sheweth ways,
and warneth
what shall befall.
But it is full unlawful to believe
that God sheweth his
privy council to crows.
Also, it is said that the mildness of
the bird is wonderful: for when
father and mother in age
are both naked and bare of
covering of feathers, then the
young crows cover them with their
feathers, and gather meat
and feed them.

De kraai is een lang levende vogel
en waarzeggers melden dat ze
weet heeft van voorspellingen en
verwachtingen, manieren wijst en
toont, en waarschuwt
voor wat gaat gebeuren.
Maar het is volkomen onwettig
om te geloven dat God zijn eigen raad
toont aan kraaien.
Ook wordt gezegd dat de mildheid
van de vogel wonderbaarlijk is:
want als vader en moeder, op jaren,
naakt zijn en hun verenpak missen,
dekken de jonge kraaien hen
met hun veren, verzamelen vlees
en voeden hen.
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Dainty Fine Bird

Orlando Gibbons (1583-1625)

Dainty fine bird, that art encaged
there, alas, how like thine and my
fortunes are!
Both prisoners be, and both,
singing, thus strive to please
her that has imprisoned us.
Only thus we differ, thou and I:
thou livest singing,
but I sing and die.

Aardig mooi vogeltje, dat daar
gekooid zit, helaas, hoe
verwant zijn jouw en mijn lot!
Beiden gevangen en beiden trachten
we door te zingen haar te behagen,
die ons gevangen houdt.
Het enige verschil tussen jou en mij:
zingen is jouw leven,
maar ik zing en sterf.

Un Cygne

Paul Hindemith (1895-1963)

Un cygne avance sur l’eau,
tout entouré de soi-même
comme un glissant tableau;
ainsi, à certains instants un être
que l’on aime, est tout un espace
mouvant. Il se rapproche doublé
comme ce cygne qui nage
sur notre âme troublée…,
qui à cet être ajoute
la tremblante image
de bonheur et de doute.

Een zwaan nadert over het water,
omgeven door zichzelf,
als een voortglijdend schilderij;
zo beweegt somtijds een geliefde
in de ruimte.
Hij komt naderbij, gespiegeld,
zoals die zwaan die drijft
op onze verwarde ziel...
die deze geliefde completeert
met het wankele beeld
van geluk en twijfel.
Vertaling: Lidy Williams-Oonk en Marion Oonk

Samen met bevriende musici en enkele andere organisaties
zoals Podium Witteman, NPO Radio 4 en The Strad, wil het NMF
zich inzetten om voor vluchtelingen die een instrument nodig
hebben, instrumenten te verzamelen en deze kosteloos in
bruikleen te geven of zelfs te schenken. Zo kunnen zij in
Nederland hun muzikale leven weer oppakken.
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We hopen dat de musici op deze manier in conditie kunnen
blijven en een niet al te grote achterstand oplopen.
Muziek verbindt, en in het mooiste geval vergeten ze door de
muziek heel even de oorlog.
Financieel steunen
Ook financieel kunt u bijdragen aan dit project! Uw donatie
helpt ons enorm in de organisatie, de verzekeringen, de
restauraties en allerhande onkosten. Maak uw donatie over
via

www.muziekinstrumentenfonds.nl
Nightingales

Gerald Finzi (1901-1956)

Beautiful must be the mountains
whence ye come, / and bright in
the fruitful valleys the streams,
wherefrom / ye learn your song: /
where are those starry woods? /
O might I wander there, / among
the flowers, which in that heavenly
air / bloom the year long! /
Nay, barren are those mountains
and spent the streams: / our song
is the voice of desire, that haunts
our dreams, /a throe of the heart, /
whose pining visions dim,
forbidden hopes profound, /
no dying cadence nor long sigh
can sound, / for all our art. /
Alone, aloud, in the raptured ear of
men / we pour our dark nocturnal
secret; and then, / as night is
withdrawn / from these sweetspringing meads and bursting
boughs of May, / dream, while the
innumerable choir of day /
welcome the dawn.

De bergen vanwaar jullie komen
moeten wel mooi zijn / en helder de
beken in de vruchtbare dalen, waar /
jullie je lied leren: / waar zijn die
sterrenbossen? / Mocht ik daar
rondzwerven, / tussen de bloemen,
die in de hemelse atmosfeer
het jaar rond bloeien! /
Nee, desolaat zijn die bergen
en bedorven de beken: / ons lied is de
stem van het verlangen, dat in onze
dromen spookt, /een obsessie van het
hart, waarvan de ongelukkige beelden
afnemen, verboden diepgevoelde
hoop; / geen wegstervende zin noch
lange zucht is passende klank, / bij al
onze bekwaamheid.
Alleen, luidkeels, storten we / ons
duistere nachtelijke geheim in verrukte
mensenoren; en dan, / omdat de
nacht uit deze golvende weiden en
uitbundige meiboomgaarden vertrekt,
/ dromen, terwijl het niet te tellen
dagkoor / de dageraad verwelkomt.
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Tenslotte nog even dit: in Bionieuws van 12 maart 2022 schreef Aafke Kok:

HOOPGEVENDE ZANGER
Vrolijke nachtegaal melodieën brengen hoop als de nacht intreedt.
Met zijn prachtige zang Is de nachtegaal een aantrekkelijk personage voor tal
van verhalen. Zo ook in de Oekraïense legende over een nachtegaal die het
land na een reis uit India bezocht. Het vogeltje hoorde droevig gezang van de
Oekraïners en besloot ze op te vrolijken met een mooi lied - sindsdien zou het
vogeltje die rol elke lente vervullen.
De hoofdpersoon in dit verhaal is
vermoedelijk niet Luscinia
megarhynchos, de nachtegaal die in
Nederland het bekendst is. Deze
soort komt alleen in een klein deel
van het westen van Oekraïne voor;
de Noordse nachtegaal (L. luscinia)
kent wel het hele land als broedgebied.
Luscinia was in de Oudheid al de
naam die men gebruikte voor de
nachtegaal. Het is vermoedelijk een
combinatie van luscus, Latijn voor
halfblind - een verwijzing naar de
schemering - of clueo, beroemd,
en cano, zingen. Beroemde zanger of schemerzanger dus. Dat laatste is bijna
een letterlijke vertaling van nachtegaal dat van ‘nacht’ en ‘galan' komt,
Germaans voor zingen.
Gezien zijn verspreidingsgebied is het wellicht niet gek, dat de Zweedse
Linneaus juist deze soort Luscinia luscinia doopte. De West-Europese
L. megarhynchos had volgens naamgever Christian Ludwig Brehm een iets
grotere snavel (mega betekent in het Oudgrieks groot, rhynchos snavel).
Verder zijn de twee soorten qua uiterlijk nauwelijks te onderscheiden.
Op zanggebied heeft L. luscinia een nog iets rijker repertoire dan
L. megarhynchos. Dat past wel bij het idee van Oekraïens als 'taal van de
nachtegaal’, zoals de taal vanwege het zangerige karakter bekend staat en
waarmee het vogeltje een soort nationaal symbool vormt.
Los daarvan symboliseert de nachtegaal, net als in de legende, vooral hoop
op betere tijden met zijn vrolijke gezang als de lente begint. Juist als de
schemering valt, laat de nachtegaal zijn zangkunsten horen.
Hoop in duistere tijden: het is de Oekraïners gegund.
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Eugène van Boheemen
Eugène van Boheemen studeerde schoolmuziek en koordirectie.
Hij is werkzaam als docent ‘vrije improvisatie’, muziektheorie, ensembleleiding
en koordirectie aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle.
Als koorleider dirigeert hij het Overijssels Kamerkoor, het ArtEZ studentenkoor
en zo nu en dan een projectkoor en kleinere ensembles.
Sinds september 2020 werkt hij als repetitor bij het onlangs in Zwolle
opgerichte ‘Nederlands Bach Consort’ en heeft zitting in het artistieke team.
Hij werkt als pianist en componist/arrangeur in projecten.
Hij geeft workshops door het land met onderwerpen als nieuwe koormuziek,
vocale en instrumentale improvisatie, werkvormen en repetitie-techniek. Als
zodanig is hij inzetbaar in workshops op maat.
Je kunt hem tegenkomen in jury's van concoursen en festivals.
Hij treedt op als pianist/begeleider of zanger in diverse samenstellingen.
Met zijn Overijssels Kamerkoor wil hij vooral nieuwe muziek uitvoeren, er in
ieder geval een belangrijk deel van de concertprogramma's mee verrijken.

Overijssels Kamerkoor
Het Overijssels Kamerkoor (OKK) werd in 1959 als Madrigaalkoor opgericht
door Wouter de Rooy, die tevens de eerste dirigent was. Hij werd opgevolgd
door Jacques Reuland (destijds directeur van het Zwols Conservatorium) die
het koor vele jaren leidde. Sinds 1998 staat het koor onder leiding van Eugene
van Boheemen.
Onder het motto ‘Een koor met lef en energie!’ wordt er gestreefd naar
kwalitatief hoogwaardige uitvoeringen, waarbij origineel en zelden uitgevoerd
werk wordt gebracht.
Jaarlijks geeft het Overijssels Kamerkoor een vijftal concerten, in Zwolle en
elders in de provincie. Incidenteel treedt het koor op in het buitenland.
Het repertoire omvat veelal a capella koorwerken, maar het koor wordt ook
regelmatig begeleid door instrumentalisten, bijvoorbeeld op piano, orgel of
door een strijkersensemble.
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De koorleden
Het koor bestaat momenteel uit 8 sopranen, 9 alten, 6 tenoren en 5 bassen.
De leden komen uit Zwolle en wijde omgeving.
Sopranen

Alten

Inge Andriesse
Nanja de Jong
llze Kocina
Ariane Niemeijer
Joke Nijland
Annette Riemersma
Anneke de Vries
Christl Wassenaar

Janet Davids-Taen
Jannie Gols
Anke Haaksma
Arianne Houweling
Marieke Meijer
Elly van der Spek
Els Westra
Aukelien Wierenga
Tonnie Wieten

Tenoren

Bassen

Jos Bouman
Ben Laddé
Martin van der Linde
Karel Meulenbeld
Kees Riemersma
Edward van’t Slot

Cor Brem
Bouke Brouwer
Jan Doelman
Rijk van Haaften
Maas Jan Top
Henk La Roi (gast)

www.overijsselskamerkoor.nl
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