
DUALIS
GEERT-JAN VAN BEIJEREN BERGEN EN HENEGOUWEN

UITDAGEND MUZIKAAL

ELEMENTS  
part 2water & fire

vrij entree

Programma

K A M E R KO O R D U A L I S . N L



- Kamerkoor Dualis -2

Groningen, Lutherse kerk, za 28 juni 2014, 20:15 uur
Ten Boer, Kloosterkerk, zo 29 juni 2014, 15:00 uur



3- Kamerkoor Dualis -

Elements
part 2

Stoomwolken, een sissende ontmoeting van kou en hitte: water en vuur. IJsland met 
al zijn vulkanische activiteit is er niets bij. Maar houd dat beeld toch even vast. Het 
muzikale vuurwerk dat dit thema losmaakt doet er echt aan denken. Na de vloei-
ende klanken van de oude muziek van De Victoria en Monteverdi over rivier en zee 
klinkt daar opeens het vuur van Lauridsen’s ‘Madrigali’ – met ondertitel ‘Fire Songs’. 
Heel intrigerend, hoe deze werken zo sterk lijken op de renaissance madrigalen van 
bijvoorbeeld Monteverdi, maar hoe de overduidelijk eigentijdse harmonieën toch 
die 20e-eeuwse achtergrond van de componist verraden. Dan, terugkerend naar de 
rivier, proeven we even van het snoepje van de Britse componist Whitbourn, om ver-
volgens door te stomen naar het bloedspannende ‘O Lux Beata Trinitas’ (2006). Met 
dit werk overrompelt de Japanner Matsushita onze Europese oren met een totaal 
nieuwe interpretatie van de 1600 jaar oude hymnetekst: heel verrassend! Stromende 
melodieën klinken daarna in het ‘Havsbön’ van de Deen Poulsen en in Whitacres 
prachtige verklanking van het gedicht ‘Agua nocturna’ van de Mexicaanse dichter 
Octavio Paz. 
Het broeierige en meest uitdagende werk van dit programma gaat wonderlijk ge-
noeg over water: in Jaakko Mäntyjärvi’s ‘Where Corals Lie’ klinken mysterieuze, bijna 
buitenaards aandoende chromatische harmonieën die de onbereikbare diepten van 
de oceaan perfect verbeelden. 
Uitsmijter van het concert wordt gevormd door het swingende ‘Weather Report’, een 
compositie van oud King’s Singer Bob Chilcott, waarmee het koor de grenzen ver-
kent met een meer jazzy, close harmony-achtig repertoire. 
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De afbeelding op de voorzijde van het programmaboekje is van het olieverfschilderij 
‘Dynamic Flow’ van de kunstenares Elly Lievense. Het is een mooi voorbeeld van haar 
meer abstracte schilderijen. Deze werken – die vervaardigd zijn met Artisan olieverf – 
hebben een spirituele inslag en roepen een gevoel op van harmonie, eenheid en licht. 
Elly schildert ook half realistische doeken die een impressie geven van het onderwerp 
in een vage entourage. 

Voor meer informatie: www.ellylievense.nl
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Programma

Tomàs Luis De Victoria 
Super Flumina Babylonis 

Claudio Monteverdi 
Ave Maris stella

Morten Lauridsen 
Madrigali - Fire Songs

James Whitbourn 
Pure River of Water of Life

Ko Matsushita  
O Lux Beata Trinitas 

Morten Poulsen  
Havsbön

Eric Whitacre 
Water Night 

Jaakko Mäntyjärvi 
Where Corals lie 

Bob Chilcott  
Weather Report
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Tomàs Luis De Victoria  (1548 –1611)
De Spanjaard Tomas Luis de Victoria  kon door een beurs van koning Philips II in 
Rome muziek studeren (naar men zegt ook bij Palestrina), waar hij vervolgens werk-
zaam was bij twee Jezuïeten-colleges die op muzikaal gebied als vernieuwend gol-
den. In 1574 ontving hij de wijding tot priester. In 1587 werd hij kapelaan van Maria, 
weduwe van Maximiliaan II, in het Madrileense klooster waar zij zich teruggetrokken 
had. Het koor en liever nog het orgel deed hij er naar eigen zeggen bij. Een van de 
genres die tijdens de contrareformatie opkwamen, was de litanie. Dat Victoria er goed 

mee uit de voeten kon moge blijken uit deze zetting van psalm 137. Het stuk opent afgemeten, maar dan, 
bij de verzuchting ‘quomodo’, mag de muziek ineens zingen, in weerwil van de tekst! Een wonder hoe 
bezield ze dan in haar meest elementaire vorm van toonladder zelfs kan worden. Een motief dat quasi 
terloops door alle rijen van het koor gaat. Ach, het is die rivier, het is het leven, de weg van a naar a…

Super flumina Babylonis

Super flumina Babylonis illic sedimus
et flevimus dum recordaremur tui, Sion:

in salicibus in medio eius, 
suspendimus organa nostra.
quia illic interrogaverunt nos, 

qui captivos duxerunt nos,
verba cantionum;

et qui abduxerunt nos:
Hymnum cantate nobis de canticis Sion.
Quomodo cantabimus canticum Domini

in terra aliena?

Psalm 137: 1-4

Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij 
treurend en dachten aan Sion. 
In de wilgen op de oever
hingen wij onze lieren.
Daar durfden onze bewakers
te vragen 
om een lied,
daar vroegen onze beulen:
‘Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion.’
Hoe kunnen wij zingen een lied van de HEER
op vreemde grond?
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Claudio Monteverdi (1567 – 1643)
431, het concilie van Efeze. Zijn de Nestorianen niet in hun sterkste formatie versche-
nen, of hebben zij het orthodoxe college van scheidsrechters niet mee? Hoe dan 
ook, met hun alleszins redelijke schroom om wie dan ook maar ‘moeder van God’ te 
noemen worden ze van de mat geveegd. Negende eeuw, in het klooster van Sankt 
Gallen komt de ‘i’ van ‘stilla maris sive amarum mare (druppel der zee of bittere zee) 
als ‘e’ in ‘stella maris’ (sterre der zee) uit de ganzenveer van een onoplettende kopi-
ist. Italië, begin 17e eeuw: de Maria-verering viert hoogtij, een wonderlijk mengsel 

van volksgeloof en kerkelijk vertoon. En Claudio Monteverdi (1567-1643) verklankt dat. In zijn ‘Vespro della 
beata vergine’ hoor je zowel de als bij een kaarsje gezongen bede, als de van een galerij geschetterde 
fanfare, met de hymne ‘Ave stella maris’ daar ergens tussenin. Schrijft hij hier nog voor het hof van Man-
tua, of al met een half oog op een post in de San Marco? Wat zijn gehoor ook was, het zal met een glans 
in de ogen geluisterd hebben…

Ave Maris Stella 

Ave maris stella,
Dei mater alma,

atque semper Virgo,
felix coeli porta.

Sumens illud Ave
Gabrielis ore,

funda nos in pace,
mutans Evae nomen.

Solve vincla 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 mitis,
nos culpis solutos

mites fac et castos.

Vitam praesta puram,
iter para tutum,

ut videntes Jesum
semper collaetemur.

Sit laus Deo Patri,
summo Christus decus,

Spiritui Sancto
tribus honor unus.

Amen.

Wees gegroet, sterre der zee,
voedende Moeder Gods,
en altijd Maagd,
zalige poort des hemels.

Gij die dit Ave uit de mond
van Gabriel mocht vernemen,
grondvest ons in de vrede
door de naam van Eva om te keren.

Slaak de boeien van de zondaars,
schenk het licht aan de blinden,
verdrijf onze kwalen
en verwerf ons alle goeds.

Toon dat Gij moeder zijt;
moge Hij, die voor ons geboren is,
en zich verwaardigd heeft uw (Zoon) te zijn,
door U onze gebeden aanvaarden.

Maagd zonder weerga,
boven allen zachtmoedig,
verlos ons van onze schuld
en maak ons zachtmoedig en kuis.

Geef ons een rein leven,
bereid ons een veilige weg,
opdat wij Jezus aanschouwend
ons eeuwig samen mogen verblijden.

Lof zij aan God de Vader,
roem aan Christus de Allerhoogste,
en aan de Heilige Geest;
aan alle drie gelijke eer.
Amen.
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II. Quando son più lontan

Quando son più lontan de’ bei vostri occhi
Che m’han fatto cangiar voglia et costumi,
Cresce la fiamma et mi conduce a morte;

Et voi, che per mia sorte
Potresti raffrenar la dolce fiamma,

Mi negate la fiamma che m’infiamma.

Tekst uit een madrigaal van Ivo

Naarmate ik verder weg ben van je prachtige ogen
die mijn verlangens en gedrag veranderen
groeit de hartstocht die mij naar de dood leidt;
En jij, die om mijnentwil de zoete vlam in toom zou kun-
nen houden,
ontzegt me het vuur dat mij doet ontbranden.

Morten Lauridsen (1943)
Wat er wel in die bestelauto zat, dat zijn schuit zo diep in het water lag, wilde de 
schipper weten van de passagier die hij naar een eilandje vlak voor de kust van de 
staat Washington vervoerde – “een piano zeker, hahaha!” Inderdaad, een tingeltangel 
van 50 dollar, die componist Morten Lauridsen begin jaren negentig meenam naar zijn 
Pacifische retraite – om er zijn serene ‘O magnum mysterium’ op te voltooien. Je kunt 
een vriendelijke Lauridsen (1943) er met smaak over zien vertellen in de documentaire 
“Shining Night”, maar voor de gedoseerde ongerijmdheden van de ‘Fire Songs’, mu-

ziek op liefdesgedichten uit de Italiaanse Renaissance, heeft hij vast een goed gestemde vleugel gebruikt 
– die van de University of Southern California waar hij les geeft, of van zijn huis in Los Angeles, waar hij de 
andere helft van het jaar woont? Zoals wel vaker bij Lauridsen draait alles om één akkoord, maar nu zit het 
je als luisteraar bepaald niet lekker. Het maakt dat deze moderne, eclectische madrigalencyclus schroeit 
van begin tot eind – zing jij ‘hart’, zing ik ‘smart’, maar wel een half toontje lager! 

Madrigali - Fire Songs

Ov’è, lass’, il bel viso? ecco, ei s’asconde.
Oimè, dov’il mio sol? Lasso, che velo
S’è post’inanti Te rend’oscur’il cielo?

Oimè ch’io il chiamo et veggio; ei non risponde.
Deh, se mai sieno a tue vele seconde

Aure, dolce mio ben, se cangi pelo
Et loco tardi, et se’l signor di Delo

Gratia et valor nel tuo bel sen’asconde,
Ascolta i miei sospiri et dà lor loco

Di volger in amor l’ingiusto sdegno,
Et vinca tua pietade il duro sempio.

Vedi qual m’arde et mi consuma fuoco;
Qual fie scusa miglior, qual maggior segno

Ch’io son di viva fede et d’amor tempio!

Tekst uit een madrigaal van Henricus Schaffen

O, waar is je schone gezicht? Het verbergt zich.
O, waar is mijn zon? Wat voor sluier schuift ervoor
en maakt de hemel donker?
Wee mij, die het roept en ziet, maar het antwoordt niet.
O, als de wind gunstig is, mijn lieveling, en je haar en 
gelaatsuitdrukking verandert,
als de heer van Delos genade en moed in je goede hart 
verbergt,
luister dan naar mijn zuchten en geef ze gelegenheid
om je onrechtvaardige minachting om te zetten in liefde,
moge je medelijden alles overwinnen.
Zie hoe ik brand en word verteerd door liefde;
Bestaat er een betere reden, een groter doel
dan mijn tempel van liefde en trouw?

I. Ov’è, Lass’, Il Bel Viso?
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IV. Io Piango

o piango, chè’l dolore pianger’ mi fa,
perch’io non trov’altro
rimedio a l’ardor’ mio.

Così m’ha concio’ Amore
ch’ognor’ viv’in tormento.

Ma quanto piango più, men doglia sento.
Sorte fiera e inaudita

Che’l tacer mi dà morte e’l pianger vita.

Tekst van Ruffo

Ik ween, omdat het verdriet
mij doet wenen, omdat ik geen ander
medicijn kan vinden voor mijn liefdesvuur.
Ik ben zo gewond door de liefde
dat ik altijd pijn zal lijden.
Maar hoe meer ik ween, des te minder pijn voel ik.
Wreed en ongehoord lot
dat zwijgen mij de dood geeft en wenen het leven.

V. Luci Serene e Chiare

Luci serene e chiare,
voi m’incendete, voi; ma prov’il core,

nell’ incendio diletto, non dolore.
Dolci parole e care,

voi mi ferite, voi; ma prov’ il petto,
non dolor ne la piaga, ma diletto.

O miracol d’amore!
Alma ch’è tutta foco e tutta sangue,

Si strugge e non si duol,
mor’e non langue.

Tekst van Ridolfo Arlotti

Serene en heldere ogen,
jullie zetten me in vuur en vlam: maar mijn hart
moet vreugde, geen smart voelen in het vuur.
Zoete en heldere woorden,
jullie verwonden mij: maar mijn borst moet
geen pijn voelen van de littekens, maar plezier.
O, wonder van de liefde!
De ziel die een en al vuur en pijn is,
smelt, maar voelt geen smart,
sterft, maar kwijnt niet weg.

VI. Se Per Havervi, Oime

Se per havervi, oimè, donato il core,
Nasce in me quell’ardore,

Donna crudel, che m’arde in ogni loco,
tal che son tutto foco,

E se per amar voi, l’aspro martire.
Mi fa di duol morire,

Miser! Che far debb’io
Privo di voi che siete ogni ben mio?

Tekst uit ‘Primo Libro de Madrigali’ van Monteverdi

Wee mij, als ik mijn hart aan jou had gegeven
was er in mij dat vuur geboren
–wrede vrouw– dat mij overal in vlam zet,
zodat ik helemaal brand.
En als mijn liefde voor jou mij in bittere pijn had doen 
sterven,
O wee, wat had ik moeten doen
zonder diegene die al mijn vreugde is?
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James Whitbourn (1963)
Met Lauridsen en Whitacre voorop, is er een nieuwe generatie musici opgestaan die 
zich niet gebonden voelt aan de gedachte dat eigentijdse muziek ook per se ingewik-
keld voor het oor moet zijn. Hoewel je je kunt afvragen of componisten zich in hun 
creatieve proces bezig houden met de notie of hun muziek wel moeilijk of uitdagend 
genoeg is. Feit is dat het vederlichte ‘Pure River of Water of Life’, van de Engelse 
componist Whitbourn, makkelijk in het gehoor ligt, en dat het inderdaad iets weg heeft 
van de meditatief-expressieve stijl waarmee Whitacre tegenwoordig zoveel succes 

heeft. Maar als je zijn andere composities in ogenschouw neemt zie je dat Whitbourn heus geen simpele 
copy-cat is: o.a. met het originele ‘A prayer of Desmond Tutu’ en het heel recente ‘Annelies’, gebaseerd 
op teksten uit het dagboek van Anne Frank, heeft hij zijn stempel op de hedendaagse koormuziek wel 
gedrukt. Gaan we nu gewoon maar genieten van dit heerlijke stukje chocola.

Pure River of Water of Life

And he shewed me a pure river 
of water of life, 

clear as crystal, 
proceeding out of the throne of God 

and of the Lamb. 
In the midst of the street of it, 

and on either side of the river, 
was there the tree of life, 

which bare twelve manner of fruits, 
and yielded her fruit every month: 

and the leaves of the tree 
were for the healing of the nations.
And there shall be no night there; 

and they need no candle, 
neither light of the sun; 

for the Lord God giveth them light: 
and they shall reign for ever and ever.

Openbaringen 22: 1-2, 5

Hij liet me een rivier zien met water 
dat leven geeft. 
De rivier was helder als kristal 
en ontsprong aan de troon van God 
en van het lam. 
In het midden van het plein van de stad 
en aan weerskanten van de rivier 
stond een levensboom, 
die twaalf vruchten gaf, 
elke maand zijn eigen vrucht. 
De bladeren van de boom 
brachten de volken genezing. 
Het zal er geen nacht meer zijn 
en het licht van een lamp hebben ze niet nodig, 
noch het licht van de zon,
want God, de Heer, zal hun licht zijn. 
En zij zullen als koningen heersen tot in eeuwigheid.
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Lux Beata Trinitas

O lux beata Trinitas
Et principalis Unitas,

Iam sol recedit igneus,
Infunde lumen cordibus.

Te mane laudum carmine,
Te deprecemur vesperi,

Te nostra supplex gloria,
Per cuncta laudet saecula.

Deo Patri sit gloria,
Eiusque soli Filio,

Cum Spiritu Paraclito,
Et nunc et in perpetuum.

Amen. 

Tekst: St. Ambrosius van Milaan (340-397)

O zalig licht, Drievuldigheid,
die één in hart en wezen zijt,
de grote zon verzinkt in nacht,
o licht, houd in ons hart de wacht.

U loven we in dageraad,
U smeken wij des avonds laat,
geef dat ons lied uw lof verspreidt
van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Aan God de Vader zij de eer,
aan God de Zoon voor immermeer,
aan God de Geest  die troost en leidt
zij lof nu en te allen tijd. 
Amen.

Ko Matsushita (1962)
Muziek uit het Verre Oosten. Dat horen we niet zo vaak. Er wordt daar genoeg gecom-
poneerd, maar voor onze westerse oren is de totaal andere benadering van muziek 
(o.a. andere toonladders, andere instrumenten) maar moeilijk te bevatten. Natuurlijk 
zijn er uitzonderingen, en Ko Matsushita is er een van. Matsushita studeerde com-
positie aan het Kunitachi conservatorium in Tokyo en bekwaamde zich daarna in de 
koor- en orkestdirectie aan het Kodaly Instituut in Kecskemét, Hongarije, waar hij met 
name ook geboeid raakte door de Europese geestelijke muziek. Zijn stijl is niet een-

voudig te duiden, anders dan dat hij zich bijna uitsluitend richt op de koormuziek in allerlei vormen. Van 
Japanse koorwerken gebaseerd op traditionele volksmelodieën, tot complete missen en bewerkingen van 
bijbelteksten en hymnes. Met zijn niet-westerse achtergrond slaagt Matsushita er opvallend goed in om 
de aloude christelijke thema’s nieuw leven in te blazen. Het virtuoze ‘Lux Beata Trinitas’ is hier een prach-
tig voorbeeld van. Matsushita speelt met de oude hymnetekst en stapelt verschillende korte motieven en 
ritmische ‘chants’ op om ten slotte toe te werken naar een geweldige muzikale climax.
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Morten Poulsen (1973)
Wat komt er toch prachtige muziek uit Scandinavië. Dit werkje Havsbön (‘Zeegebed’ 
in het Zweeds) is daar weer eens een perfect voorbeeld van. De Deen Morten Poul-
sen componeerde het in 2003, in het kader van een compositiewedstrijd die was 
uitgeschreven door het in Kopenhagen gevestigde koor Hymnia. De tekst is een 
gedicht van de Zweedse Karin Boye, een complexe vrouw die in haar leven gekweld 
werd door gespleten gevoelens, o.a. met betrekking tot het geloof en haar seksuele 
geaardheid. In haar streven om greep te krijgen op alle rondtollende emoties schreef 

zij poëzie, waarin zij vooral rust zocht in de overweldigende krachten van de natuur. Het gedicht Zeege-
bed verbeeldt haar overtuiging dat de oerkracht van de bruisende zee waarachtiger is dan de vluchtig-
heid van het menselijk contact. Poulsen volgt in zijn compositie de heldere, klassieke vorm van het ge-
dicht en laat het koor als het ware mee ademen en bewegen op golven van de vloed.

             Havsbön (zeegebed)

Havssvall, kom sköljande,
ge mig den salta och runda klangen att smaka,

den som gavs mig
till ett urnamn åldrar och åldrar tillbaka!

Ord, som inga dödliga
läppar kan uttala,

ligger gömda
inne i svallen svala.

Länge, för länge
svalt jag på lättuttalade människoord.

Jag vill uppstå,
jag vill mätta min mun vid moderns bord.

Som ett förvillat barn
i ledans ånger

vänder jag hungrig om
till hemmets sånger.

Låt mig dricka
språkens språk ur eviga dova brus.

Låt mig klarna
till ditt vilande djup av skapelseljus.

Innanför själ och ande
hör jag dig sjunga.

Stig i mitt blod, och blomma
i min tunga!

Tekst: Karin Boye

Vloed, kom op
geef me de zoete en ronde klank te proeven
die je mij gaf
als een doopnaam eeuwen en eeuwen her!
Woorden, die geen enkele sterfelijke
lippen kunnen uitspreken
liggen verscholen
binnen in de vloeiende stroom.

Lang, te lang
verhongerde ik op vluchtige mensenwoorden.
Ik zal bovenkomen,
ik wil mijn mond verzadigen aan moeders tafel.
Als een verward kind
in de spijt van droogte
keer ik hongerig terug
naar de liederen van thuis.

Laat mij drinken
de taal van spraak uit eeuwig diep gebruis.
Laat mij me vestigen
in je rustende diepte van scheppingslicht.
Binnenin hart en ziel
hoor ik jou zingen.
Stijg op in mijn bloed en bloei op
in mijn tong!

(vertaling: Willem van Dongen)
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Eric Whitacre (1970)
Hij heeft iets van een popidool, deze in Reno, in de Amerikaanse staat Nevada 
geboren Eric Whitacre, en hij lijkt moeiteloos te grossieren in dissonanten van een 
onaardse schoonheid. Toch kende hij eind vorige eeuw een heuse writer’s block en 
het is aangrijpend te lezen hoe de poëzie hem daar overheen hielp (ja, die ‘meest 
nutteloze’ aller kunsten!). Laat terugkerend van een bezoek aan zijn mentor, die hem 
op het hart gebonden had het bijltje er niet bij neer te gooien, sloeg Whitacre een 
dichtbundel van Octavio Paz op – en waar hij las, klonken als vanzelf de noten. Als in 

trance smeet hij ze op papier en na drie kwartier was “Water Night” ter wereld gekomen, die twee-eenheid 
van woord en muziek, een droom van water die je droomt in het land van de hallucinogene paddenstoel 
en de huizenhoge cactus, het land dat zowel de Mexicaanse dichter als de voorman van de nieuwe Ame-
rikaanse koormuziek zo goed kennen – met open ogen, achter de grenzen van de pijn, waar ‘de stranden 
van de ziel’ in zicht komen.

Night with the eyes of a horse 
that trembles in the night,

night with eyes of water 
in the field asleep

is in your eyes, a horse that trembles,
is in your eyes of a secret water.

Eyes of shadow-water,
eyes of well-water,

eyes of dream-water.

Silence and solitude,
two little animals moon-led,

drink in your eyes,
drink in those waters.

If you open your eyes,
night opens, doors of musk,

the secret kingdom of the water 
opens, flowing 

from the center of night.

And if you close your eyes,
a river fills you from within,

flows forward, darkens you:
night brings its wetness 
to beaches in your soul.

Tekst: Octavio Paz
(Vertaald uit het Spaans naar het Engels 

door Muriel Rukeyser)

Nacht met de ogen van paarden
die beven in de nacht,
nacht met de ogen van water
in de slapende velden,
is dáár in jouw ogen van bevend paard,
is dáár in jouw ogen van heimelijk water.
Ogen van schaduwwater,
ogen van bronwater,
ogen van droomwater.

Stilte en eenzaamheid,
als twee kleine dieren die de maan geleidt,
drenken in die ogen,
drenken in die wateren.
Als je ze opent, je ogen,
opent zich de nacht met deuren van muskus,
opent zich het geheime koninkrijk
van het water dat ontspringt 
aan het centrum der nacht

En als je ze sluit; een rivier 
overspoelt je van binnen uit,
verduistert je:
de nacht drenkt
de oevers in jouw ziel.

Vertaald uit het Spaans

Water Night
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Where corals lie

The deeps have music soft and low
When winds awake the airy spry,

It lures me, lures me on to go
And see the land where corals lie.

The land, the land, where corals lie.

By mount and mead, by lawn and rill,
When night is deep, and moon is high,

That music seeks and finds me still,
And tells me where the corals lie.

Yes, press my eyelids close, ‘tis well,
But far the rapid fancies fly

To rolling worlds of wave and shell,
And all the land where corals lie.

Thy lips are like a sunset glow,
Thy smile is like a morning sky,

Yet leave me, leave me, let me go
And see the land where corals lie.

The land, the land, where corals lie.

Tekst: Richard Garnett

In de diepten klinkt muziek, zacht en donker; 
Wanneer de wind de oude lucht wekt, 
Betovert hij mij, betovert hij mij om te gaan 
Naar het land waar de koralen liggen. 
Het land, het land, waar de koralen liggen. 

Langs berg en weide, langs gras en kreek, 
Wanneer de nacht diep is, en de maan hoog, 
Dan komt die muziek nog steeds tot mij; 
En vertelt mij waar de koralen liggen. 

Ja, sluit mij de ogen, het is goed zo. 
Doch ver vliegt de snelle verbeelding
Naar deinende werelden van golf en schelp. 
En al het land waar de koralen liggen. 

Je lippen zijn blozend als avondrood, 
Je glimlach is als de morgenstond, 
Toch, laat me begaan, laat me gaan 
Naar het land waar de koralen liggen. 
Het land, het land, waar de koralen liggen.

Vertaling: Elsbeth Mulder

Jaakko Mäntyjärvi (1963)
Zijn geld verdient de Fin Jaakko Mäntyjärvi voornamelijk met zijn werk als vertaler. 
Maar met zijn tweede opleiding (muziektheorie en koordirectie aan de Sibelius Aca-
demy) kan hij ook aardig uit de voeten. Met veel gevoel voor de Finse traditie slaagt 
hij er keer op keer in om unieke composities af te leveren, waarin hij stijlkenmerken 
uit diverse stijlperioden tot een eigen idioom verwerkt. Ook het intrigerende ‘Where 
Corals Lie’ is er niet een van dertien in een dozijn: Mäntyjärvi was bekend met de 
tekst van Edward Elgar’s Sea Pictures, een cyclus van vijf liederen voor alt en or-

kest. Juist dit gedicht (van Richard Garnett) viel hem op, omdat de muzikale ideeën die de woorden hem 
ontlokten zo anders waren dan wat Elgar ermee gedaan had. Mäntyjärvi hoorde in gedachten geen mooie 
melodie over kleurig koraal in een warme zee. Nee, bij hem riepen de woorden ‘the deeps have music 
soft and low’ associaties op met mysterieuze, bijna buitenaardse klanken in de onbereikbare diepten van 
de oceaan. En dat is wat we nu horen in dit prachtige, impressionistische werk: complexe, chromatische 
harmonieën die een betoverende, onheilspellende sfeer oproepen.
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Bob Chilcott (1955)
Wij Nederlanders zijn dol op het weer, of in ieder geval op het praten over het weer! 
Voor de Engelsen is het niet anders, en dit is dan ook wat oud-King’s Singer Bob 
Chilcott inspireerde toen hij in 2005 zijn ‘Weather Report’ componeerde. De tekst zegt 
je als Nederlander niet zoveel, maar de Brit glimlacht als hij de oude bekende kinder-
rijmpjes over het weer herkent, die Chilcott in het stuk heeft verwerkt. Chilcott maakte 
er een energiek, grappig en heel onderhoudend werk van, waarbij bovendien goed te 
merken is dat hij zelf een uitstekend koorzanger is. De verschillende ritmes over, on-

der en naast elkaar, de jazzy harmonieën: het maakt het tot een geweldig stuk voor Dualis om de grenzen 
met een lichter, close harmony-achtig repertoire te verkennen.

Weather Report

Rain it raineth ev’ry day 
upon the just and unjust fella,

Mostly on the just, 
because the unjust hath the

just’s umbrella.
Whether the weather be cold, 

whether the weather be hot, 
We’ll weather the weather 

whatever the weather,
whether we like it or not!

Rain before seven,
Fine by eleven.

Dirty days have September,
April, June, and November,

From January up to May
The rain it raineth ev’ry day;

All the rest have thirty-one
Without a blessed gleam of sun;

If any of them had two and thirty,
They’d be twice as wet and twice as dirty.

Rain long foretold long last;
Short notice soon past.

Regen regent iedere dag
op eerlijke en oneerlijke kerels,
Vaker op de eerlijke, 
want de oneerlijke 
heeft de paraplu van de eerlijke ingepikt.
Of het weer weer koud zal zijn, 
of het weer weer warm zal zijn,
We weerstaan het weer weer 
wat voor weer dan ook, 
of we het weer weer heerlijk vinden of niet!
Regent het voor zeven uur,
Dan is de regen van korte duur.
Soms heeft september dertig druilerige dagen,
April, juni en november,
Van januari tot mei
Regent de regen iedere dag;
Alle andere maanden tellen er dertig plus één
Zonder een zonnig sprankje zonnegloed;
Stel een maand had er dertig plus twee,
Dan zou die twee keer zo nat en twee keer zo smerig zijn.
Vliegt de zwaluw laag, dan komt er een regenvlaag,
Vliegt de zwaluw hoog, dan blijft het droog.



Kamerkoor Dualis
begon in 2001 als eindexamenkoor voor twee talentvolle studenten koordirectie van het Prins Clauscon-
servatorium. Het koor heeft een vaste bezetting van actieve en enthousiaste amateurzangers, die elkaar 
gevonden hebben in de ambitie om op hoog niveau muziek 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 jubileumconcert Magnum Mysterium 
(2011) met de Nederlandse première van Francis Potts ‘Hodie Christus natus est’ en het opzwepende 
‘Gloria’ van de Indonesische componist Yohanes. 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 
Bruckner (met blazersensemble) en in 2013 nog de aangrijpende Vesper cyclus van Rachmaninov.

Bezetting kamerkoor Dualis

Sopranen:  Sarah Buddeke, Marleen de Groot, Kirsten Heineman, Jantien Lagerweij, Elsbeth Mulder, 
  Marianne Tent, Elise Zuiderveld 
Alten:  Martine Almoes, Anna van Beek, Petra Bierling, Eleanor Hyde, Margot Jeronimus,  
  Anak Volger, Barbara van der Werff
Tenoren: Peter Alting, Sybren Bouwer, Michael Breedveld, Pieter Kamminga, Dirk de Rijk
Bassen: Maarten van Damme, Ardaan Derksen, Luuk Dijkhuis, 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, even-
eens 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 na-
tionaal 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 
Bachkoor 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 muziek-
festivals 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 Dirigen-
ten (LEAD), die in het najaar van 2014 van start gaat. 

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

www.geertjanvanbeijeren.nl

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 con-
certen 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 concerten nog aantrekkelijker te maken, 
hebben we daarom besloten om geen entree meer te heffen. Gratis concerten 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 helpen, door na afloop van het 
concert bij de uitgang een vrijwillige bijdrage te doen. U kunt denken aan een bedrag tussen de 10 en 15 
euro, maar meer mag uiteraard ook. Graag zelfs, want het stelt ons in staat om in de toe-
komst nog meer mooie muziek te maken, waar u dan weer naar kunt komen luisteren. 

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.

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 in Groningen.



19- Kamerkoor Dualis -

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 



Ein deutsches Requiem

Toen Brahms moeder in 1865 overleed was dat een grote klap voor de toen 
32-jarige componist. Het verdriet overweldigde hem zo dat hij enige tijd niet 
meer wist hoe hij het had. Maar achter zijn piano, gebogen over de toetsen, 
vond hij rust: en daar gezeten creëerde hij een heel bijzonder requiem. Bij-
zonder, omdat het niet zozeer een dodenmis is geworden als wel een bron 
van troost voor de nabestaanden. In Brahms deutsches Requiem ligt de 
nadruk vooral op bemoediging en verzoening met het lijden en de dood. 
Dualis zal het requiem uitvoeren in de versie met vierhandig piano. In verge-
lijking met de versie voor orkest is deze versie veel meer een intieme compo-
sitie geworden, met heldere vocale lijnen en grotere mogelijkheden voor het 
koor in kleur en tekstexpressie. 

Concertdata: 8 en 9 november 2014. 

Adventsconcert Vilsteren

Op uitnodiging van de Landgoedconcertcommissie Vilsteren zal Dualis een 
bijzonder adventsconcert verzorgen in de Willibrorduskerk 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 een 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 2014, 15.00 – 16.00 uur. 

Tot ziens op een van onze volgende concerten!

Volgend project:

K A M E R KO O R D U A L I S . N L


