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Best een jonge vent was hij nog, Johannes Brahms, toen zijn meesterwerk in premi-
ère ging. 32 jaar. Nog niet die dikbuikige man met lange grijze baard die we allemaal 
voor ons zien als we aan de gerespecteerde componist denken. Hij zou afstandelijk 
zijn geweest, afkerig van vernieuwing, én een muzikaal genie – dat zeker. Een strenge 
man dus, die met rechte rug achter zijn piano een strak requiem op papier zette? We 
kunnen het niet geloven. Liever horen wij de emoties van een diepbedroefde zoon die 
in z’n eentje – want een partner had hij niet – het totaal onverwachte verlies van zijn 
moeder moest verwerken. Het moet een groot verdriet zijn geweest dat hem werkelijk 
overspoelde, maar dat hem ook inspireerde om van zijn requiem – waar hij al langere 
tijd aan werkte – dat persoonlijke verhaal te maken zoals wij het nu kennen. Voor hem 
geen Latijnse teksten met statige gebeden voor de doden en angstige blikken naar 
de gruwelen van het laatste oordeel. Brahms koos voor woorden die hij kon verstaan, 
letterlijk en figuurlijk: woorden in zijn eigen Duitse taal die troostend zijn, voor hem en 
voor allen die een geliefde hebben verloren. 

En troostrijk is de muziek zeker. Zeven delen lang voelen we een serene berusting 
en een voorzichtig optimisme voor de toekomst. Dreiging en beklemming liggen om 
de hoek, maar krijgen geen kans, zo vol vertrouwen klinkt het koor dat in dit werk alle 
gelegenheid krijgt om te stralen. En dat doet Dualis dan ook: genieten van de lyrische 
stromen die de zangers, solisten en toehoorders meenemen naar een prachtige en 
kalme eeuwigheid. 
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1. Selig sind, die da Leid tragen

2. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras

3. Herr, lehre doch mich koor met bariton-solo

4. Wie lieblich sind deine Wohnungen

5. Ihr habt nun Traurigkeit koor met sopraan-solo

6. Denn wir haben hie keine bleibende Statt koor met bariton-solo

7. Selig sind die Toten

requiem
ein deutscHes

nacH worten der HeiliGen scHrift
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Johannes Brahms (1833-1897)
‘Van binnen lach ik nooit’. Een uitspraak van Johannes Brahms, die duidelijk geen grap-
jas was. Zijn ouders deden hun best, daar zal het niet aan gelegen hebben. Het gezin 
Brahms had het niet breed (vader was muzikant en moeder naaister), maar zodra duide-
lijk werd dat de jonge Johannes een buitengewoon muzikaal talent had werd alles in het 
werk gesteld om hem een goede opleiding te geven. Dat leek aardig te lukken; Brahms 
ging naar een privéschool en kon pianolessen nemen bij de beste leraren in Hamburg, 
de stad waar hij woonde. Toen hij oud genoeg was moest hij echter wel aan de bak; voor 
een paar centen speelde hij populaire muziek in kroegen en bordelen. ‘Oud genoeg’, 
maar op afbeeldingen uit die tijd zien we een slanke tiener met blonde lokken. Misschien 
dat er toen dingen zijn voorgevallen die hem deden opgroeien tot de introverte man die 
hij later werd. We weten het niet. 



Op zijn twintigste raakte zijn carrière in een stroomversnelling. Tijdens een concerttournee 
met de Hongaarse violist Eduard Reményi, die hij begeleidde op piano, ontmoette hij ver-
schillende bekende musici en kon hij zijn netwerk uitbouwen. Niet iedereen waardeerde 
de jonge pianist uit Noord-Duitsland; door zijn soms onbehouwen gedrag joeg hij regel-
matig mensen tegen zich in het harnas. Met Franz Liszt kwam het nooit meer goed nadat 
Brahms tijdens een van zijn concerten in slaap viel.. Maar met het beroemde echtpaar 
Robert en Clara Schumann kreeg hij een hechte, levenslange vriendschap*. Robert Schu-
mann was een invloedrijk man en zijn lovende kritiek zorgde ervoor dat Brahms’ naam als 
componist gemaakt was. 

Brahms wordt beschouwd als een van de laatste grote romantici, wat gezien de stijl van 
zijn werk wel klopt, maar zelf was hij ook gefascineerd door de strenge conventies van 
de classicistische traditie en dan met name die van de Weense School. Hij bewonderde 
Mozart en Haydn en dweepte met Beethoven en Bach vanwege hun gebruik van klas-
sieke vormen en structuren. Hij was een verbeteren tegenstander van de ‘muziek van de 
toekomst’, zoals zijn tijdgenoten Wagner en Liszt hun radicaal vernieuwende stijl (waarbij 
de muziek niet abstract is, maar theatraal en literair georiënteerd) noemden. Brahms ging 
zelfs zo ver om een manifest te ondertekenen tegen deze Nieuwduitse muziek. Niet een 
actie waarmee hij direct veel vrienden maakte.

Brahms was een perfectionist, zo zeer zelfs dat hij waarschijnlijk meer dan de helft van 
zijn eigen werk vernietigde. Het werk dat hij wel uitbracht werd zonder uitzondering goed 
ontvangen en hij vierde daarmee grote successen. Tot zijn meest bekende werken re-
kenen we de Hongaarse dansen, het vioolconcert en natuurlijk Ein deutsches Requiem! 
Ondanks zijn succes leefde Brahms heel eenvoudig. Hij besteedde zijn geld liever aan 
het goede doel, zoals het ondersteunen van jonge, veelbelovende musici. Toen Brahms 
overleed, op 63-jarige leeftijd, bleek dat zijn moeilijke karakter en teruggetrokken bestaan 
geen gevolgen hadden gehad voor zijn populariteit: zijn begrafenis was DE gebeurte-
nis van het jaar in zijn woonplaats Wenen: langs de route naar de begraafplaats stonden 
duizenden mensen en het gebouw van de Wiener Musikverein was behangen met zwarte 
doeken. Ook zijn geboortestad Hamburg was in rouw: tijdens de begrafenis hingen daar 
de vlaggen halfstok. 

*Het is onmogelijk om Brahms’ vriendschap met de Schumanns in twee zinnen te beschrijven, maar om de dikte van dit 
programmaboekje te beperken doen we dat toch maar..
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“Ik geef toe dat ik met plezier dat “Duits” zou schrappen om er “menselijk” voor 
in de plaats te zetten.”

Dat schrijft Brahms aan koordirigent Carl Martin Reinthaler, die in Bremen voorberei-
dingen treft voor de eerste integrale uitvoering van het Deutsches Requiem in 1868. 
De man was recht in de leer en drong er bij Brahms op aan tenminste een credo 
aan zijn werk toe te voegen. Maar Brahms hield voet bij stuk (‘Ik kies mijn teksten als 
musicus’) en het werk bleef zoals het was: een niet-liturgisch bedoelde compilatie van 
- veelal korte – teksten uit zowel het Oude als Nieuwe Testament, door de bijbelvaste 
componist bijzonder effectief tot zeven delen gegroepeerd, zonder ook maar ergens 
de woorden ‘Christus’ en het ‘kruis’ te gebruiken. 
Muzikaal gezien is het een unieke synthese van strenge compositietechnieken (het 
bevat bijv. twee bijzonder ingenieuze fuga’s ) en het grote 19e-eeuwse gebaar, van 
gedurfde, moderne harmonieën en archaïsch contrapunt. Het was tevens het omvang-
rijkste werk dat Brahms ooit zou schrijven en maakte snel furore. Menigeen zal daarbij 
teruggedacht hebben aan het jaar 1853, toen Robert Schumann in zijn opstel “Neue 
Bahnen” voorspelde dat die jonge klavierleeuw uit Hamburg ook voor het grote werk 
in de wieg gelegd scheen: “Wanneer hij zijn toverstaf daarheen richten zal, waar hem 
de machten der massa’s, in koor en orkest, hun krachten verlenen, dan staan ons nog 
wondere blikken in de geheimenissen van de geesteswereld te wachten.” 

Alle Menschen werden sterben
Het grote werk – dat was natuurlijk Beethoven, meer bepaald diens Negende Symfo-
nie, als koorsymfonie hét ‘Gesamtkunstwerk’ van begin 19e eeuw. Beethoven stond 
voor ambitie, vernieuwingsdrang en waarachtigheid – een vaderfiguur die het Brahms 
knap lastig maakte om in symfonisch opzicht ‘volwassen’ te worden.
Musicologen weten ook de nodige, stormachtige plekken in het Deutsches Requiem 
aan te wijzen die naar ‘de Negende’ terugverwijzen (zelfs de fuga’s zijn meer Beetho-
ven dan Bach). En om Christus pardoes sprekend op te voeren zoals in deel V ge-
beurt, zonder evangelist, zonder dubbele-punt-aanhalingsteken, maar als in een lied, 
rechtstreeks gericht tot de luisteraar, zijn aanwezigheid tastbaar als een hand op je 
schouder – daarvoor moest het laatste woord aan de kunstenaar en niet aan de kansel 
gegeven worden, voorwerk dat óók door Beethoven was verricht. 

“Denn ihre Werke folgen ihnen nach”
Brahms had dus een lange aanloop nodig om zich op zulk prestigieus terrein te bege-
ven. En die aanloop bestond, zoals bij zijn bescheiden burgerlijke achtergrond te ver-
wachten was, uit noeste arbeid. Uren zat hij gebogen over contrapunt en de noten van 
oude Duitse polyfonisten, waaronder vrijwel zeker ook Heinrich Schütz, wiens werk op 
dat moment in een wetenschappelijk geredigeerde uitgave begon te verschijnen. Op-
vallend is dat bij deze 17e- eeuwer al zettingen te vinden zijn van de teksten “Die mit 
Tränen säen” (twee keer zelfs!), “Wie lieblich sind Deine Wohnungen” en “Selig sind 
die Toten”. Natuurlijk werd ook Bach onder de loep genomen. Diens ‘Actus Tragicus’ 
was eigenlijk al een Duitstalig requiem in zes delen (het heeft in deel drie trouwens 
Brahms’ tekst uit Psalm 90 in licht gewijzigde vorm: “Herr, lehre uns bedenken, daß wir 
sterben müssen”).
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Al snel zette Brahms het geleerde om in canons, fuga’s, motetten enz. voor de koren 
die hij dirigeerde. Zo schreef hij in 1858 voor zijn koor in Detmold het “Begräbnisge-
sang” Op.13 dat met zijn sombere sfeer, de tekstuele collagetechniek en zijn compac-
te openingsthema al vooruit wijst naar het Deutsches Requiem. 

“Wie lieblich sind deine Wohnungen”- de hemelse vaderfiguur
De oudere Brahms had nog wel voort willen borduren op het succes van zijn Requi-
em, maar hij zei geen geschikte teksten meer te kunnen vinden: “Ze zijn in de bijbel 
niet heidens genoeg voor me. Ik heb de koran gekocht, maar daarin kan ik ook niets 
vinden.” Toch was Brahms doordesemd van het christendom en wat hij daaraan wel 
heeft moeten schatten is de gedachte dat de dood niet het laatste woord heeft. On-
verdraaglijk zal hij het echter hebben gevonden dat voor de hemelpoort het tourniquet 
van de dogmatiek en het leerstuk van de zondeval stond. Onverdraaglijk dat dierbaren 
die hem ontvallen waren ook in de hel konden belanden. Wat dat betreft zit hij al op 
één lijn met Bertolt Brecht die de inwoners van Mahagonny laat uitroepen dat ze heus 
niet naar de hel afgevoerd kunnen worden, “weil wir immer in der Hölle waren!”. De 
dood als verlossing uit het aardse tranendal – echt iets voor Brahms. 
Wat je bij hem leert is dat blij zijn geen kunst is (kwestie van deugdelijke oogkleppen 
en oordoppen), maar blij wórden des te meer. En dat je daarvoor moet vechten is óók 
te horen in stuk. Dus – voor wie troost behoeft én bereid is daarvoor een flinke, echt 
Duitse portie luisterwerk te verzetten… 

“Als er toch slechte pianobewerkingen gemaakt worden, kan ik het beter zelf 
doen”
De componist, die Reinthaler nog aanbood om naar Bremen te komen om het lastige 
piano-uittreksel bij de repetities te spelen, bewerkte al in 1869 op verzoek van zijn 
uitgever de orkestpartij voor piano vierhandig. Praktische overwegingen zullen daar-
bij een rol gespeeld hebben, maar in onze tijd van ‘less is more’ biedt deze slanke 
versie ook verrassende voordelen. Misschien komen de met oneindige zorg in elkaar 
gestoken koorlijnen zo wel beter tot hun recht. En schreef Schumann in zijn beroemde 
opstel al niet over Brahms-en-de-toetsen: “Dazu kam ein ganz geniales Spiel, das aus 
dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und lautjubelnden Stimmen machte”? 
Aan welke vorm Brahms zelf de voorkeur gaf is de vraag. Feit is wel dat hij voor de 
uitvoering in Bremen maar liefst 200 koorpartijtjes liet bestellen… 
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Denn alles Fleisch, es ist wie Gras
und alle Herrlichkeit des Menschen

wie des Grases Blumen.
Das Gras ist verdorret

und die Blume abgefallen.
So seid nun geduldig, lieben Brüder,

bis auf die Zukunft des Herrn.
Siehe, ein Ackermann wartet

auf die köstliche Frucht der Erde
und ist geduldig darüber,

bis er empfahe den Morgenregen
und Abendregen.

Aber des Herrn Wort
bleibet in Ewigkeit.

Die Erlöseten des Herrn
werden wiederkommen,

und gen Zion kommen mit Jauchzen;
ewige Freude wird über ihrem Haupte sein;

Freude und Wonne werden sie ergreifen
und Schmerz und Seufzen wird weg müssen.

Want alle vlees is als gras,
en alle heerlijkheid des mensen
is als bloemen van het gras.
Het gras is verdord,
en zijn bloem is afgevallen;
Weest dus geduldig, broeders,
tot de toekomst des Heren.
Ziet, de landman wacht
de kostelijke vrucht van het land,
geduldig af,
totdat het de vroege en late
regen zal hebben ontvangen
Maar het Woord des Heren
blijft tot in eeuwigheid;
De vrijgekochten des Heren
zullen terugkeren
en naar Sion komen met gejuich;
eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn;
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
en smart en zuchten zullen verdwijnen

2. Denn alles Fleisch, es ist wie Gras

1. Selig sind, die da Leid tragen

Selig sind, die da Leid tragen,
denn sie sollen getröstet werden.

Die mit Tränen säen,
werden mit Freuden ernten.

Sie gehen hin und weinen
und tragen edlen Samen

und kommen mit Freuden
und bringen ihre Garben.

Zalig zij die treuren
want zij zullen vertroost worden
Wie met tranen zaaien,
zullen met vreugde oogsten.
Zij gaan heen en wenen,
en dragen edel zaad
en komen met vreugde
en brengen hun schoven.
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3. Herr, lehre doch mich

Herr, lehre doch mich,
daß ein Ende mit mir haben muß,

und mein Leben ein Ziel hat,
und ich davon muß.
Siehe, meine Tage

sind einer Hand breit vor dir,
und mein Leben ist wie nichts vor dir.

Ach, wie gar nichts sind alle Menschen,
die doch so sicher leben.

Sie gehen daher wie ein Schemen
und machen ihnen viel vergebliche Unruhe;

sie sammeln und wissen nicht,
wer es kriegen wird.

Nun, Herr, wes soll ich mich trösten?
Ich hoffe auf dich.

Der Gerechten Seelen
sind in Gottes Hand,

und keine Qual rühret sie an.

Heer, leer mij toch,
dat ik eindig ben,
en mijn leven beperkt is,
en ik vergankelijk ben.
Zie, mijn dagen zijn
als een hand breed bij U,
en mijn leven is als niets voor U.
Hoe geheel niets zijn alle mensen
die toch zo zeker leven!
Zij lopen rond als een schim
en maken veel onnut misbaar;
zij vergaren zonder te weten
wie het krijgen zal.
Nu, Heer, waarmee zal ik mij troosten?
Ik hoop op U.
De zielen van de rechtvaardigen
zijn in Gods hand,
en geen leed zal hen treffen.

4. Wie lieblich sind deine Wohnungen

Wie lieblich sind deine Wohnungen,
Herr Zebaoth!

Meine Seele verlanget und sehnet sich
nach den Vorhöfen des Herrn;

mein Leib und Seele freuen sich
in dem lebendigen Gott.

Wohl denen,
die in deinem Hause wohnen,

die loben dich immerdar.

Hoe liefelijk zijn Uw woningen,
Heer der heerscharen!
Mijn ziel verlangt en hunkert
naar de voorhoven van de Heer;
mijn lichaam en ziel verheugen zich
in de levende God.
Gelukkig degenen,
die in uw huis wonen,
zij prijzen u altoos.
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5. Ihr habt nun Traurigkeit

Sopran:
Ihr habt nun Traurigkeit;

aber ich will euch wieder sehen,
und euer Herz soll sich freuen,

und eure Freude
soll niemand von euch nehmen.

koor:
Ich will euch trösten,

wie einen seine Mutter tröstet.
Sopran:

Sehet mich an:
Ich habe eine kleine Zeit Mühe

und Arbeit gehabt
und habe großen Trost funden.

koor:
Ich will euch trösten,

wie einen seine Mutter tröstet.

Gij bent dan nu wel bedroefd,
maar ik zal u terugzien,
en uw hart zal zich verheugen
en uw vreugde
zal niemand u ontnemen.

Ik zal u troosten,
zoals een moeder je troost.

Kijk naar mij:
Ik heb een korte tijd moeite
en gezwoeg gehad
en ik heb veel troost gevonden.

Ik zal u troosten,
zoals een moeder je troost.

6. Denn wir haben hie keine bleibende Statt

Denn wir haben hie keine bleibende Statt,
sondern die zukünftige suchen wir.

Siehe, ich sage euch ein Geheimnis:
Wir werden nicht alle entschlafen,

wir werden aber alle verwandelt werden;
und dasselbige plötzlich, in einem Augenblick,

zu der Zeit der letzten Posaune.
Denn es wird die Posaune schallen,

und die Toten werden auferstehen unverweslich,
und wir werden verwandelt werden.
Dann wird erfüllet werden das Wort,

das geschrieben steht:
Der Tod ist verschlungen in den Sieg.

Tod, wo ist dein Stachel?
Hölle, wo ist dein Sieg?

Herr, du bist würdig zu nehmen
Preis und Ehre und Kraft,

denn du hast alle Dinge geschaffen,
und durch deinen Willen

haben sie das Wesen und sind geschaffen.

Want wij hebben hier geen blijvende plek,
maar wij zoeken de toekomstige.
Zie, ik vertel u een geheim:
wij zullen niet allen ontslapen,
maar wij zullen allen veranderd worden;
en wel plotseling, in een oogwenk,
tijdens de laatste bazuin.
Want de bazuin zal klinken,
en de doden zullen opstaan, onvergankelijk,
en wij zullen veranderd worden.
Dan zal het woord vervuld worden
dat geschreven staat:
“De dood is verzwolgen tot overwinning.
Dood, waar is uw prikkel?
Graf, waar is uw overwinning?”
Heer, Gij zijt waardig te ontvangen
lof en eer en kracht,
want gij hebt alle dingen geschapen
en door uw wil
bestaan zij en zijn zij geschapen.
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7. Selig sind die Toten

Selig sind die Toten,
die in dem Herrn sterben von nun an.

Ja, der Geist spricht,
daß sie ruhen von ihrer Arbeit,

denn ihre Werke folgen ihnen nach.

Zalig zijn de doden,
die in de Heer sterven, van nu af aan.
Ja, zegt de Geest
dat zij rusten van hun moeiten,
want hun werken volgen hen na.
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Judith Pranger 
volgde lessen bij Wout Oosterkamp, Sasja Hunnego en Ma-
non Heijne in de periode dat zij solozang studeerde aan de 
conservatoria van Groningen en 
Den Haag. Daarna kreeg zij les van o.a. Miranda van Kralin-
gen. Tegenwoordig wordt zij gecoacht door Sasja Hunnego 
en  sopraan Heleen Koele.
 Judith maakte op 17-jarige leeftijd haar debuut als sopraan-
solist in Schuberts mis in G en het Gloria van Vivaldi. Zij 
wordt vaak gevraagd de solopartijen te zingen in werken 
als Ein Deutsches Requiem van Brahms en de Petite Messe 
solennelle van Rossini omdat haar stem zich daar goed voor 

leent. Momenteel richt Judith zich in haar solowerk op de Franse en Duitse Barok. Begin 
dit jaar heeft zij mogen soleren in het Magnificat van J.S. Bach, onder leiding van Ton 
Koopman. 
Naast haar werk als solist heeft Judith een grote liefde voor het zingen in ensembles. Zij 
werkte als ensemblezanger met dirigenten als Jaap van Zweden, Jan-Willem de Vriend, 
Roy Goodman, Richard Egarr, Ton Koopman, Gijs Leenaars, Béni Csillag en Patrick van 
der Linden. Zij heeft zich als ensemblezanger verbonden aan de professionele koren 
Bachkoor Holland en Kamerkoor Ars Musica. Tevens is zij onlangs als freelancezanger 
aangenomen bij het Nederlands Kamerkoor en Cappella Amsterdam.
Judith’s stem is te omschrijven als veelzijdig. Naast een glanzende hoogte, heeft ze ook 
in de laagte een warme, ronde klank. Judith zingt graag oratoria, opera en liederen, vari-
erend van Barok tot modern. Op het podium zet zij graag - in samenwerking met andere 
musici - een muzikaal hoogstaand resultaat neer, dat doet zij vol overgave. Dit maakt 
haar présence voor musici én publiek prettig en sprankelend.

Roele Kok
studeerde piano aan het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen. Hij studeerde daar in 2010 af bij Paul Komen. 
Zijn eerste zanglessen kreeg hij in 2008 van Hanneke Tiche-
laar in Groningen. Sinds 2009 studeert hij klassieke zang, 
eveneens aan het Prins Claus Conservatorium. Na een jaar 
vooropleiding, waarin hij les kreeg van Anneloes Volmer, stu-
deert hij nu Hoofdvak Zang bij Hanneke de Wit. Hij volgde 
masterclasses bij Marion van den Akker, Claron McFadden, 
Marcel Rijans, Rian de Waal en Margreet Honig. Liedklassen 
volgde hij bij Eelko Moolenaar en Marien van Nieukerken. 

Verder studeerde Roele, als pianist, liedbegeleiding in de Masteropleiding van het Artez-
conservatorium te Zwolle bij Marien van Nieukerken. Hij sloot die studie in januari 2013 af. 
Roele is actief als solist en als koorzanger bij Capella Frisiae, de Nederlandse Bach Aca-
demie en Consensus Vocalis. In augustus 2014 maakte hij zijn opera-debuut als Tonio in 
Leoncavallo’s Pagliacci.
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Victoria Dmitrieva 
begon op zevenjarige leeftijd haar muzikale studies op de 
Pskov Muziekschool in Rusland, waar ze zowel piano als 
fluit studeerde. In 1994 studeert ze ‘met lof’ af aan het Pskov 
Staats College op piano, theorie en geschiedenis van de 
muziek. In 1992 neemt ze deel aan het provinciaal Noord-
West pianoconcours, waar ze een diploma en een speciale 
prijs voor de interpretatie van Rachmaninoff wint. In dat-
zelfde jaar treedt ze op bij het Internationale Kamermuziek 
Festival in Kostomuksha (Karelia, Rusland). In 1993 neemt 
ze deel aan het negende Nationale Safonov Pianoconcours. 

In 2000 studeert Victoria af aan het Staatsconservatorium van St. Petersburg op piano. 
In 2004 krijgt ze haar Bachelor Degree in muziek aan het Prins Claus Conservatorium. In 
2007 krijgt Victoria haar Master Degree in piano en in 2008 Bachelor Degree in fortepiano 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Sinds 2006 werkt Victoria aan Prins Claus 
Conservatorium in Groningen.

Aleg Tryfanenkau 
is geboren in Minsk, Wit-Rusland. Hij wist vanaf zijn zesde 
dat hij pianist wilde worden. Inmiddels heeft hij al diverse 
pianostudies afgerond. In 2004 is hij afgestudeerd aan het 
Noord Nederlands Conservatorium in Groningen en in 2007 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij heeft 
veel ervaring en kennis opgedaan door de masterclasses 
die hij heeft mogen volgen bij onder anderen Joseph Ba-
nowetz (Professor aan het North Texas University), Vladimir 
Spivakov (dirigent van de Virtuoses of Moscow kamerorkest) 
en bij Bart van Oort (Koninklijk Conservatorium, Den Haag). 

Aleg Tryfanenkau won diverse concoursen. Ook in het buitenland trad hij veelvuldig op 
in ondermeer Zwitserland en Spanje. In 2000 speelde hij op een internationaal concours 
in San-Sebastian (Spanje). Naar aanleiding van het concours kreeg hij een aanbod om 
verder te studeren in Groningen.
Sinds 2008 woont hij in Sappemeer en is actief als solist, kamermusicus en begeleider 
van vocale solisten. Bij de Nationale Reisopera was hij als repetitor betrokken bij de “La 
Cenerentola” van Gioacchino Rossini. Op dit moment is hij als repetitor verbonden aan 
het Noord Nederlands Orkest en het Peter de Grote Festival.



Kamerkoor Dualis
begon in 2001 als eindexamenkoor voor twee talentvolle studenten koordirectie van het 
Prins Clausconservatorium. Het koor heeft een vaste bezetting van actieve en enthousias-
te amateurzangers, die elkaar gevonden hebben in de ambitie om op hoog niveau mu-
ziek te maken. Samen met dirigent Geert-Jan wordt tijdens de wekelijkse repetities vooral 
gewerkt aan interpretatie en koorklank. Centraal daarbij staan kwaliteit, betrokkenheid en 
– uiteraard – de liefde voor het zingen.

Op het programma staan werken uit alle stijlperiodes van de klassieke muziek, maar vóór 
alles zoekt het koor naar nieuwe muzikale uitdagingen. Er wordt daarom vaak gekozen 
voor thematisch samengestelde programma’s met daarin ruimte voor onbekende werken, 
zoals bij het concert Elements part I & II (2014) met de hypnotiserende klanken van Alfred 
Schnittkes Stimmen der Natur (vrouwenkoor begeleid door marimba) en het opzwepende 
O Lux beata Trinitas van de Japanse componist Ko Matsushita. Dualis houdt ook van 
het grotere gebaar, en bracht in de afgelopen jaren Bachs ‘Johannes Passion’, de ‘Hohe 
Messe’, de zelden uitgevoerde Mis in E van Brucker (met blazersensemble) en in 2013 
nog de aangrijpende Vesper cyclus van Rachmaninov. 

Bezetting kamerkoor Dualis

Sopranen:  Sanne Brederoo, Sarah Buddeke, Jantien Lagerweij, Elsbeth Mulder, 
  Ireen Niessen, Marianne Tent, Elise Zuiderveld
Alten:  Anna van Beek, Petra Bierling, Eleanor Hyde, Margot Jeronimus, 
  Annemiek Maathuis, Anak Volger, Barbara van der Werff 
Tenoren: Peter Alting, Sybren Bouwer, Michaël Breedveld, Martin Herz, 
  Pieter Kamminga, Dirk de Rijk, Mannold van de Schootbrugge 
Bassen: Maarten van Damme, Ardaan Dercksen, Luuk Dijkhuis, Frank Hindriks,   
  Eltjo Mulder, Sybren van der Schaaf, Hans de Wolf, Harry Zuur
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Dirigent
Voor Geert-Jan begint het allemaal met de piano, waar hij 
zijn vingervlugheid al van jongs af aan op uitleeft. Het kan 
bijna niet anders dan dat hij piano gaat studeren en dat doet 
hij ook, aan het conservatorium van Groningen onder de 
hoede van pianist Paul Komen, bij wie hij in 2002 afstudeert. 
Tijdens zijn studie wordt hij gegrepen door een andere tak 
van sport, het dirigeren. En hij is een talent; in zijn handen 
wordt elk koor een instrument dat muziek maakt. Hij pakt 
de studie op bij Louis Buskens, eveneens in Groningen, en 
studeert af in 2002 met een uitvoering van het Requiem van 

Duruflé in de versie voor solisten, koor, klein orkest en orgel. 
Inmiddels is Geert-Jan uitgegroeid tot een veelgevraagd dirigent. In 2005 beleeft hij een 
doorbraak op nationaal niveau als hij als enige Nederlander mag deelnemen aan de 
prestigieuze Eric Ericson Masterclass, met docenten Simon Halsey en André Thomas. Als 
gevolg hiervan wordt hij voor het seizoen 2006-2007 aangesteld als assistent-dirigent van 
het Groot Omroepkoor. Sindsdien is hij regelmatig gastdirigent bij dit koor, en ook andere 
professionele gezelschappen zoals het Nederlands Kamerkoor, Capella Frisiae en Bach-
koor Holland weten hem te vinden. 
Tegenwoordig is Geert-Jan vooral bekend als dirigent van het Vocaal Ensemble Cantatrix 
waarmee hij in binnen- en buitenland furore maakt. De vele prijzen die hij met dit koor wint 
op internationale muziekfestivals zorgen voor een groeiende internationale erkenning. In 
2009 wordt Geert-Jan uitgeroepen tot beste dirigent van het koorconcours Seghizzi in 
Gorizia (Italië). Het leidt ertoe dat hij overal uit Europa uitnodigingen krijgt om lezingen 
te geven, concerten te dirigeren, of om te jureren bij koorconcoursen. Het didactische 
aspect van zijn nevenactiviteiten ligt hem goed. In Nederland geeft Geert-Jan regelmatig 
workshops dirigeren, en tevens is hij als hoofddocent verbonden aan de Leiderschap 
Academie Dirigenten (LEAD), die afgelopen september van start is gegaan. 

Naast Dualis en Cantatrix dirigeert Geert-Jan ook het Groningse Toonkunstkoor Bekker. 

www.geertjanvanbeijeren.nl
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Rennend koor
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Vrij entree… 

Voor de zanger in het koor – maakt niet uit of hij professioneel is of amateur – staat het 
geven van concerten gelijk met het ultieme genieten van de muziek. Iets moois creëren 
samen met medekoorzangers en dirigent, steeds weer een verrassend en inspirerend 
programma instuderen, en dan het mooiste: die prachtige werken uitvoeren voor een 
volle kerk, zodat nog meer muziekliefhebbers kunnen meegenieten.. 

Een volle kerk, daar ontbreekt het helaas nog wel eens aan, ook bij Kamerkoor Dualis. 
Op zoek naar een manier om de drempel te verlagen en het bezoeken van onze con-
certen nog aantrekkelijker te maken, hebben we daarom besloten om ook bij dit concert 
weer geen entree te heffen. Gratis dus, voor een ieder die net zo van koormuziek houdt 
als wij zelf! Natuurlijk willen wij toch graag uit de kosten komen. Daar kunt u ons bij hel-
pen, door na afloop van het concert bij de uitgang een vrijwillige bijdrage te doen. 

Om u een idee te geven: dit concert staat voor € 12.500,- bij ons op de begroting. 
Een entreeprijs van 20 tot 25 euro zou in dit geval helemaal niet zo gek zijn. Dus.. 
heeft u genoten van ons concert, en zou u in de toekomst vaker concerten van 
Kamerkoor Dualis willen horen: geef dan gul bij de uitgang. Wij stellen dat zeer op 
prijs!
 
U kunt ook een bedrag overmaken op ons rekeningnummer: NL57ABNA0598812059

Digitale nieuwsbrief 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de concerten van Kamerkoor Dualis, dan kunt 
u zich abonneren op de digitale nieuwsbrief. Kijk hiervoor op www.kamerkoordualis.nl.
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Audities

Als je wilt zingen in een ambitieus koor dat muzikaal uitdagende programma’s brengt, 
kom dan eens lang op de wekelijkse repetitieavond, of maak een afspraak met Geert-Jan 
voor een auditie: 06-44862551. 

Repetities zijn op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur, in de Lutherse zaal achter 
de Lutherse Kerk in Groningen.

Colofon 

Druk omslag en binnenwerk: 
Drukkerij Haan, Bedum 

Lay-out: 
Eltjo Mulder 

Teksten: 
Elsbeth Mulder 

Dirk de Rijk

Stichting Kamerkoor Dualis 
T   050 – 526 05 33 

E   info@kamerkoordualis.nl 



Adventsconcert Vilsteren
Op uitnodiging van de Landgoedconcertcommissie Vilsteren zal 
Dualis een bijzonder adventsconcert verzorgen in de Willibrordus-
kerk in Vilsteren, een pittoresk dorp dat gelegen is tussen Ommen 
en Dalfsen, aan de Overijsselse Vecht. De akoestiek in deze kerk 
is prachtig, en de exclusieve mogelijkheid om voorafgaand aan het 
concert te wandelen op het landgoed is ook heel aantrekkelijke! 
En dan, na afloop van het concert, een heerlijk drankje bij de open 
haard in het landgoedcentrum.... Het wordt een mooie zondag. 

Concertdatum: 7 december, 15.00 – 16.00 uur. 

Kerstconcert 
Dit jaar gaan we er helemaal voor: Dualis geeft een heus kerst-
concert! Heerlijk genieten onder de kerstboom, met alle Dingdong 
Merrily’s en Deck Halls die je maar kunt bedenken. De hartverwar-
mende glühwein en kerstkransjes lonken. Maar Dualis zou Dualis 
niet zijn als er naast de bekende carols ook geen andere kerstwer-
ken uitgevoerd worden, zoals de Magnificat Antifonen van Arvo 
Pärt en het prachtige werkje O Radiant Dawn van James MacMil-
lan. Komt allen! 

Concertdata: 20 en 21 december

Tot ziens op een van onze volgende concerten!

Volgend project:

KAMERKOORDUALIS.NL


