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A Christmas
Fantasy
Op de houten kerkbanken, met de jas nog aan. Door onze wimpers heen zien we kaarsjes
flakkeren, kleurige kerstballen blinken, ruiken we de frisse dennengeur in de lucht. En dan
klinken daar die warme klanken van de koperblazers, de tinkelende belletjes van het slagwerk, de stemmen van het koor: het is het ultieme kerstgevoel, A Christmas Fantasy!
Kamerkoor Dualis en de Provinciale Brassband Groningen hebben precies dit voor ogen.
In een lang gewenste samenwerking brengen wij vandaag het kerstgevoel naar u, ons
publiek. Vrolijkheid, blijdschap en saamhorigheid: het komt allemaal tot uiting in het programma, waarin het feestelijke Gloria van John Rutter (met een speciale vermelding voor
organist Peter van der Zwaag) misschien het meest tot de verbeelding spreekt. Maar luister
ook naar het sprookjesachtige O Freude über Freude, het dromerige Forgotten Dreams en
het uitbundige A Christmas Fantasy. En naar álle andere werken.
In de repetities hebben wij met elkaar al ontzettend genoten van de energie en intensiteit
die ons samenspel teweegbracht en wij zijn blij dat we dat gevoel vandaag met u kunnen
delen. Wij wensen u en onszelf een fijn en prachtig kerstconcert toe.
Veel luisterplezier!

Groningen, Nieuwe Kerk, za 19 december 2015, 20:15 uur
Middelstum, Hippolytuskerk, zo 20 december 2015, 15:00 uur
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Programma
Brassband
Kingdom Triumphant				

Eric Ball

Ukrainian Bell Carol				

Philip Spark

Koor
Es ist ein Reis entsprungen			

Alban Berg

Ave Maris Stella					Edvard Grieg
Det är en ros utsprungen			

Jan Sandström

Koor + Brassband + Orgel
Gloria						John Rutter

			---------- Pauze ----------

Koor
O Freude über Freude				

Wolfram Buchenberg

Koor + koperensemble
Ein Kindelein so Löbelich			

Michael Praetorius, arr. Michel Rondeau

Brassband
Forgotten Dreams				

Leroy Anderson, arr. Geoffrey Brand

Abide with Me					Karl Jenkins, arr. Philip Harper
Festive Fusion					Philip Harper

Koor
Es ist ein Ros entsprungen			

Michael Praetorius

Gloria Patris 					Budi Susanto Yohanes
Silent Night 					Michael McGlynn

Koor + Brassband + Orgel
A Christmas Fantasy				

Gordon Langford
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Kingdom Triumphant – Eric Ball
Het is lastig om een naam te vinden die beter bij Brassbandmuziek past dan
Eric Ball. De in 1903 geboren Engelsman groeide op in Bristol, waar hij al
op zeer jonge leeftijd in aanraking kwam met de rijke cultuur van de Salvation Army. Op 16-jarige leeftijd werd hij aangenomen bij deze welbekende
brassbanduitgeverij en stoomde al snel door naar de bladmuziekafdeling,
waar hij vele brassbandklassiekers componeerde. Kingdom Triumphant is
hier een goed voorbeeld van. Het is geïnspireerd op de “Wederkomst van Christus”, waarin
Jezus zichtbaar terugkeert naar de aarde om het Koninkrijk Gods te onthullen.

Ukrainian Bell Carol – Philip Sparke
Een andere brassbandcomponist van wereldfaam is Philip Sparke. Sparke
groeide op in Londen en componeerde in 1973 zijn eerste werk voor Brassband. Sinds die tijd is de naam Sparke synoniem geworden voor topwerken
in de Brassbandwereld, waarvan Year of the Dragon, Tallis Variations en
Dances and Alleluias prachtige voorbeelden zijn. Ook Ukrainian Bell Carol is
een veel gespeeld werk van de hand van Sparke. Het is gebaseerd op een
koraal (Shchedryk) geschreven door de Oekraïnse componist Leontovych (1877-1921), dat
verhaalt hoe alle klokken op aarde gingen luiden toen Jezus geboren werd.

Es ist ein Ros entsprungen
In een 16e-eeuws Duits gezangboek duiken voor het eerst de tekst en melodie op van dit
overbekende kerstlied. Het zal in de eeuwen daarvoor wel mondeling overgeleverd en daarbij
aangepast zijn – uiteindelijk waren er 23 strofen in omloop! De titel verwees naar een voorspelling uit het Oude Testament, uit Jesaja 11:1: “Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.” Door de mondelinge overlevering, maar ook door
de reformatie zijn er wel wat vreemde dingen met die tekst gebeurd – van die telg (Reis in het
Duits, in onze oude Bijbelvertaling: “Er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï”), maakten
de mensen bijvoorbeeld een roos en verwezen daarmee naar de maagd Maria. Protestanten
was dat natuurlijk een ‘doorn’ in het oog…

Michael Praetorius (1571-1621), van wie een vracht aan kerkmuziek

overgeleverd is, maakte een vierstemmige versie van het lied en ‘verbeterde’
naar eigen zeggen de tekst – minder Maria, meer ‘winter’ (in “Aus Gottes
ewgem Rat hat sie ein Kind geboren und blieb doch reine Magd” verving hij
de tweede zin door “wohl zu der halben Nacht”).
Mede door Praetorius werd het lied ongekend populair en menig componist
voelde zich geïnspireerd er een eigen bewerking van te maken.
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Opvallend genoeg ook de Schoenberg-leerling Alban Berg (1885-1935), die
het lied gebruikte om een polyfone schrijfwijze onder de knie te krijgen (bij
hem is de ‘Ros’ weer een ‘Reis’ trouwens).

Van nog later datum is de bewerking van de Zweed Jan Sandström (1954)
die een verrassende wending geeft aan de tweekorigheid uit de tijd van
Praetorius: bij hem geen groep instrumentalisten tegenover het eerste koor
dat de tekst van het lied brengt, maar instrumentaal gedachte, fluisterzachte
zangstemmen die de bitterkoude winternacht verbeelden waarin de blijde
boodschap weerklinkt…

Es ist ein Reis entsprungen - Alban Berg
Es ist ein Reis entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art,
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ‘t midden van de nacht.

Das Röslein, das ich meine,
davon Jesaja sagt,
ist Maria, die Reine,
die uns das Blümlein bracht.
aus Gottes ew‘gen Rat
hat sie ein Kind geboren
welches uns selig macht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd.

Das Blümelein so kleine,
das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine
vertreibt‘s die Finsternis.
Wahr‘ Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd‘ und Tod.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak..
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.
(Protestantse vertaling)
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Ave Maris Stella – Edvard Grieg
Noorwegen had zich geen beter visitekaartje kunnen wensen dan Edvard
Grieg (1843-1907). Deze componist had zich tot doel gesteld om een eigen
Noorse muziekstijl te creëren. Hij baseerde zich op oude Noorse volksliedjes en ontwikkelde een herkenbare poëtische stijl die nog altijd geliefd is.
Grieg schreef Ave Maris Stella in 1893 voor sopraan en piano, misschien wel
met zijn vrouw Nina in gedachten die een beroemde sopraan was. In 1898
maakte hij de versie voor achtstemmig koor. Het werk behoort tot Grieg’s meest bekende koorwerken en wordt gekenmerkt door opvallend expressieve harmonieën en melodieën. Over de
titel wordt gezegd dat deze ontstaan is door een verschrijving van een kopiist die de Latijnse
omschrijving ‘stilla maris sive amarum mare’ (druppel der zee of bittere zee) bij het overschrijven veranderde in ‘stella maris’ (sterre der zee).
Ave maris stella,
Dei Mater alma
atque semper Virgo,
felix caeli porta.
Solve vincla reis,
profer lumen caecis
mala nostra pelle,
bona cuncta posce
Vitam praesta puram,
iter para tutum:
ut videntes Iesum
semper collaetemur.
Sit laus Deo Patri,
summo Christo decus,
Spiritui Sancto,
tribus honor unus. Amen.

Gegroet sterre der zee,
Moeder, voedster van God
en voor altijd maagd,
blije open deur van de hemel.
Bevrijd de geboeiden,
breng blinden het gezicht,
ban uit het kwade dat wij deden
en bemiddel voor ons al het goede.
Waarborg ons een puur leven,
bereid ons een veilige weg,
zodat wij ons altijd verheugen,
als wij eenmaal Jezus zien.
Lof zij aan God de vader,
eer aan de allerhoogste Christus,
aan de heilige geest,
eer aan de drie-eenheid. Amen.

Det är en ros utsprungen – Jan Sandström
Det är en ros utsprungen
Av Jesse rot och stam.
Av fädren ren besjungen
den står i tiden fram
en blomma skär och blid
mitt i den kalla vinter
i midnatts mörka tid.
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Een roze, frisch ontloken,
uit teeren wortel kwam,
want d’oudheid had gesproken:
“Zij bloeit uit Jesse’s stam”
Die heeft een bloem gebracht
al in den kouden winter
te midden van den nacht.
(Hervormde vertaling)
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Gloria – John Rutter
Ooit zei iemand tegen John Rutter (1945): “Vreemd, uw muziek maakt me
aan het huilen, maar het zijn tranen van vreugde en troost. Zelfs in de droevige delen.” Een groot compliment, en het geeft precies weer wat veel mensen ervaren bij de werken van deze vooraanstaande Britse componist. Met
zijn eclectische stijl (hij gebruikt invloeden uit de Engelse, Franse en Duitse
koortradities, met hier en daar een vleugje pop en jazz) levert hij gewoon
erg ‘lekkere’ muziek af. Zijn composities omvatten kerkliederen, muzikale fabels en grootse
feestelijke koorwerken zoals het Magnificat en ook het Gloria, dat u vandaag gaat horen. Rutter
componeerde het al in 1974 en dirigeerde zelf de première in Omaha, Nebraska. Uitgelaten en
vreugdevol als dit werk is zou het best eens een waarheidsgetrouwe weergave kunnen zijn van
het loflied dat de engelen zongen bij de aankondiging van de geboorte van Jezus Christus!
I
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax
hominibus bonae voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
II
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Jesu Christe,
Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
III
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Jesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

I
Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.
Wij loven U.
Wij prijzen
en aanbidden U.
Wij verheerlijken U
en zeggen U
dank voor uw grote heerlijkheid.
II
Heer God, hemelse Koning,
God almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus;
Heer God,
Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.
III
Want Gij alleen zijt de Heilige.
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste:
Jezus Christus.
Met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader.
Amen
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O Freude über Freude – Wolfram Buchenberg
Wolfram Buchenberg (1962) uit de Zuid-Duitse Oberallgäu studeerde met
de hoogste cijfers af aan het conservatorium in München, waar hij al in 1988
docent werd. Als componist hield hij een zwak voor de koormuziek, die hij
als zanger op de middelbare school had leren kennen. Bij het bezoek van
paus Benedictus XVI aan Duitsland klonk in 2011 zijn motet Ich bin das Brot
des Lebens. Als composer in residence schreef hij in Hagen het spectaculaire Lichtland des Himmels. Sonnenhymnus des Pharaos Echnaton voor kamerkoor, groot
koor, mezzosopraan en symfonieorkest.
In een bescheidener setting voelt hij zich ook thuis, getuige het aandoenlijke O Freude über
Freude. Hiervoor nam hij een 19e-eeuwse tekst uit Silezië, die het kerstverhaal naar het land
aan de Oder over lijkt te zetten – met een kinderlijk eenvoudige dorpeling als boodschapper
die de anderen van de stamtafel komt halen omdat hij buiten op de hei een echt wonder aanschouwd heeft…

Lux fulgebit hodie supernos,
quia natus est nobis Dominus.

Een helder licht straalt heden over ons,
want de Heer is ons geboren.

O Freude über Freude,
ihr Nachbarn, kommt und hört,
was mir dort auf der Heide
für Wunderding passiert.
Es kam ein weißer Engel
bei hoher Mitternacht,
der sang mir ein Gesängel,
dass mir das Herze lacht.

Van vreugde ren en roep ik –
hee, buren, kom en hoor
wat mij daar op de heide
voor wonder is gebeurd!
Er kwam een witte engel
In het donkerst van de nacht
en zong en lied
Waar mij het hart van lacht.

Er sagte: „Freut euch alle,
der Heiland ist geborn
zu Bethlehem im Stalle,
das hat er sich erkorn:
Die Krippe ist sein Bette,
geht hin nach Bethlehem!“
Und wie er also red’te,
da flog er wieder heim.
Ich dacht, du musst nicht säumen,
ich ließ die Schäflein stehn.
Ich lief dort hinter den Zäunen
bis zu dem Stalle hin.
Da ward ich schier geblendet
von einem lichten Strahl,
der hatte gar kein Ende
und wies mich in den Stall.
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Hij zei: „Weest allen blij,
de Heiland is geboren
in een stal in Bethlehem
omdat hij dat zo wou,
met een kribbe als zijn bedje –
ga allemaal daarheen!“
En met deze woorden
Vloog hij terug naar huis.
Dat liet ik mij geen twee keer zeggen
En ik liet mijn schaapjes staan.
Ik liep langs hekken en heggen
Helemaal tot naar die stal.
Daar werd ik haast verblind
door een lichtstraal, zo hel
en bijna zonder einde,
die wees waar ik moest zijn.
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Ich schlich mich auf die Seite
und guckt ein wenig ’nein.
Da sah ich ein paar Leute
und auch das Kind dabei.
Es schlief in einer Krippe
und war hübsch anzusehn.
Kommt, Hirten, lasst uns alle
nach Bethlehem hin gehn,
um Gottes Sohn zu sehn!
Uit het Silezisch, 1840

Ik sloop naar de stal toe
En keek om het hoekje van de deur.
Toen zag ik een paar mensen
Met ook het kind erbij.
Het sliep in een kribbe
En zijn gezichtje was zo fijn.
Kom, herders, laten we allemaal
naar Bethlehem gaan
om de Zoon van God te zien!
		Vertaling Dirk de Rijk

Es sungen drei Engel ein’ süßen Gesang,
dass weit in dem hohen Himmel es klang.

Er zongen drie engelen een lieflijk gezang
Dat schalde door de hoge hemel heen.

Im Himmel, im Himmel ist Freude so viel,
da tanzen die Englein und haben ihr Spiel.

Wat een vreugde is er daar,
Van engeltjes die opgaan in dans en spel

Sie singen, sie springen und loben ihr’n Gott,
der Himmel und Erde erschaffen hat
in seiner unendlichen, ewigen Gnad.
Die himmlische Freud ist ein’ selige Statt,
da Friede und Freude kein Ende mehr hat.
Mondeling overgeleverd

Ze zingen en springen en loven God
die hemel en aard gemaakt heeft
In zijn grenzenloze goedheid.
Heerlijk toeven is het in dat zalig oord
waar niets vrede en vreugde ooit stoort.
		

Vertaling Dirk de Rijk

Freu dich, Erd und Sternenzelt, Alleluja.
Gottes Sohn kam in die Welt, Alleluja.
Uns zum Heil erkoren,
ward er heut geboren.

Verheug u aarde en sterrenhemel, Halleluja!
Gods zoon kwam op de wereld. Halleluja!
Tot heil van ons allen was hij uitverkoren,
en nu is hij geboren.

Seht der schönsten Rose Flor, Alleluja,
sprießt aus Jesses Zweig empor, Alleluja.
Uns zum Heil erkoren,
ward er heut geboren.

Zie de schoonste rozenknop. halleluja!
die ontspruit uit de tak van Jesse. Halleluja!
Tot heil van ons allen was hij uitverkoren,
en nu is hij geboren.

Er, das menschgeword’ne Wort, Alleluja,
Jesus Christus, unser Hort, Alleluja.
Uns zum Heil erkoren,
ward er heut geboren.
Boheems kerstlied, 15e eeuw

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Amen.

Hij, het mens geworden Woord. Halleluja!
Jezus Christus, onze toevlucht. Halleluja!
Tot heil van ons allen was hij uitverkoren,
en nu is hij geboren.

Eer aan God in den hoge
en vrede op aarde aan de mensen
die Hij liefheeft.
Amen.
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Ein Kindelein so Löbelich –
Michael Praetorius, arr. Michel Rondeau
Voor zover bekend was Michael Praetorius (1571-1621) de eerste die deze
tekst toonzette, een vertaling van de 14e-eeuwse hymne ‘Dies est laetitiae’.
De Canadese trompettist en arrangeur Michel Rondeau (1948) lardeerde
het vierstemmige koorwerk met partijen voor trompet, trombone en slagwerk
– en brengt ons zo weer terug in de tijd, naar het vraag-en-antwoordspel uit de tweekorigheid
van de Venetianen, waar Praetorius zelf zo van onder de indruk was. En in zekere zin ook bij
het ‘Turmblasen’ – het gebruik om rond de grote feestdagen, vooral in de advent, als koperblazers de kerktoren te beklimmen en koralen over de stille daken van de Altstadt te laten
schallen…
Ein Kindelein so löbelich
ist uns geboren heute,
von einer Jungfrau säuberlich,
zu Trost uns armen Leuten.
Wär’ uns das Kind’lein nicht gebor’n
so wär’n wir allzumal verlor’n.
Das Heil ist unser aller.
Eia, du süsser Jesu Christ,
das du Mensch geboren bist,
behüt uns vor der Hölle.

Een kindje, teer en liefelijk
is ons vandaag geboren.
God geeft zijn troost zo vriendelijk
aan ons in schuld verloren.
Als Hij dit kind niet tot ons zond,
geen mens die ooit voor Hem bestond:
het heil is voor ons allen.
U Jezus zij mijn lof gewijd,
dat Gij als mens geboren zijt.
Bewaar ons voor de helle.

Forgotten Dreams – Leroy Anderson, arr. Geoffrey Brand
Leroy Anderson (1908-1975) groeide op in Massachusetts en was een muzikaal talenwonder: hij studeerde muziek én Deens, Zweeds, Noors, IJslands
en Oudnoors aan de Universiteit van Harvard en leerde zichzelf later Frans,
Italiaans en Portugees aan. Ondanks de talenknobbel koos hij toch voor
de muziek en beleefde een succesvolle carrière als componist en dirigent.
Forgotten Dreams schreef Anderson in 1954. Door de dromerige sfeer en
romantische klanken werd dit werk al snel een klassieker. Hoewel het stuk niet specifiek voor
kerst is geschreven, leent het zich hier wel goed voor. De bewerking van Geoffrey Brand,
waarin de gedempte cornetten de rol van carillon op zich nemen, brengt het kerstgevoel ultiem
tot leven.

Abide with Me – Karl Jenkins, arr. Philip Harper
Christelijke hymnes hebben een belangrijke plek in de brassbandwereld. De
uitgeverij van de Salvation Army Band heeft het christelijke geloof als belangrijkste drijfveer, waardoor veel brassbands de koralen zijn gaan gebruiken om in te spelen en de hymne-melodieën veelgehoorde concertwerken
zijn. De tekst van Abide with Me stamt uit 1847 en is geschreven door H.F.
Lyte, misschien geïnspireerd door het feit dat hij leed aan tuberculose. Hij
schreef deze tekst op de melodie Eventide, een compositie van W.H. Monk. In de hymne wordt
God om bijstand en steun gevraagd in moeilijke tijden. De moderne bewerking van dit koraal
is van de hand van Karl Jenkins, en het was Philip Harper die hier weer een bewerking voor
brassband van maakte.
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Festive Fusion – Philip Harper
Zoals de titel al aangeeft, is Festive Fusion niet zomaar een medley van
kerstliedjes, maar heeft Philip Harper aan de overbekende melodieën een
heel bijzondere draai gegeven. Door ze op eigenzinnige wijze aan te passen
en met elkaar te verbinden heeft hij een spectaculaire mix van traditionele
kerstmuziek gecreëerd. Voorbij komen Silent Night, We Wish You a Merry
Christmas, In the Bleak Midwinter en Jingle Bells. Voor de band is het altijd
een feest om dit werk uit te voeren.

Es ist ein Ros entsprungen – Michael Praetorius
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in ‘t midden van de nacht.

Das Röslein, das ich meine,
davon Isaias sagt,
hat uns gebracht alleine
Marie die reine Magd.
Aus Gottes ewgem Rat
hat sie ein Kind geboren
wohl zu der halben Nacht.

Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in ‘t midden van de tijd.

Das Blümlein so kleine,
das duftet uns so süß,
mit seinem hellen Scheine
vertreibt’s die Finsternis:
Wahr’ Mensch und wahrer Gott,
hilft uns aus allem Leide,
rettet von Sünd und Tod.

Die bloem van Gods behagen
heeft, naar Jesaja sprak,
de winterkou verdragen
als allerdorste tak..
O roos als bloed zo rood,
God komt zijn volk bezoeken
in ‘t midden van de dood.
(Protestantse vertaling)
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Gloria Patris – Budi Susanto Yohanes
Budi Susanto Yohanes (1979) werd geboren op Java. Deze elektrotechnicus was zo gegrepen door de koormuziek, dat hij een carrièreswitch besloot te maken: hij werd fulltime dirigent en componist. Voor de broodnodige
scholing stortte hij zich op het workshop- en masterclass circuit en bezocht
allerlei symposia. In 1999 was hij medeoprichter van het Gracioso Sonora
Choir; met dit koor won hij in zowel Indonesië als Europa verscheidene prijzen. Als componist
laat Yohanes zich vooral inspireren door de Indonesische volksmuziek, getuige de talloze
volksliedjes die hij bewerkt heeft. Het zevenstemmige Gloria Patri schreef hij in 2008. Het is een
oorspronkelijke compositie boordevol boeiende, typisch Indonesische ritmes, waarin ook plaats
is voor enkele verstilde passages.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio,
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen

Eer aan de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin,
en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
Amen

Silent Night – Michael McGlynn
Michael McGlynn (1964) is een Ierse componist en arrangeur. Al vroeg
ontwikkelde hij een grote liefde voor de taal en de muziek van zijn eigen
moederland, Ierland. Hij studeerde literatuur en muziek aan verschillende
universiteiten in Ierland en Engeland. Als componist onderscheidt McGlynn
zich door jazzy akkoordclusters en melodieën te combineren met elementen
van middeleeuwse en traditioneel Ierse muziek. In 1987 formeerde hij het koor ANÚNA waarmee hij voornamelijk eigen composities en arrangementen uitvoerde. De timing was perfect:
Enya, Clannad en River Dance waren immens populair, en in het kielzog daarvan kon ook
McGlynn met zijn ANÚNA de wereld veroveren. Silent night is een sprekend voorbeeld van een
McGlynn arrangement: heel Iers, mysterieus en helemaal in de kerstsferen
Silent night! Holy night!
All is calm, all is bright,
Round yon Virgin Mother and Child!
Holy Infant, so tender and mild,
Sleep in heavenly peace!
Sleep in heavenly peace!
Silent night! Holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from Heaven afar,
Heavenly Hosts sing Alleluia!
Christ, the Saviour, is born!
Christ, the Saviour, is born!
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Stille nacht, heilige nacht
Alles is kalm, alles is helder
Daarginds rondom Maagd Moeder en Kind
Heilig kind zo teder en zacht
Slaap in hemelse vrede
Slaap in hemelse vrede
Stille nacht, heilige nacht
Herders beven bij het schouwspel
Vreugde daalt neer vanuit de verre hemel
Hemelse engelenscharen zingen Halleluja
Christus, de Redder is geboren
Christus, de Redder is geboren
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Silent night! Holy night!
Son of God, love’s pure light
Radiant beams from Thy Holy Face
With the dawn of redeeming grace,
Jesus, Lord, at Thy Birth!
Jesus, Lord, at Thy Birth!

Stille nacht, heilige nacht
Zoon van God, liefde lacht
Vriend’lijk om Uwe Godd’lijke mond,
Nu ons slaat de reddende stond,
Jezus de Redder ligt daar!
Jezus de Redder ligt daar!

A Christmas Fantasy – Gordon Langford
9 jaar was de Brit Gordon Langford (1930), toen zijn eerste compositie in
het openbaar werd uitgevoerd. Hij had overduidelijk een bijzonder muzikaal
talent en op zijn 17de kreeg hij dan ook een beurs voor de Royal Academy
of Music in Londen waar hij piano, trombone en compositie studeerde. Na
zijn dertigste ging hij zich steeds meer toeleggen op het componeren en arrangeren en won daar verschillende prijzen mee. Hij schreef muziek voor de King’s Singers en
maakte arrangementen voor theatershows en bioscoopfilms (o.a. Raiders of the Lost Ark en Superman). Zijn ware passie ligt bij de brassband en zijn arrangementen daarvoor zijn vermaard.
Zo ook A Christmas Fantasy, dat hij in 1976 schreef. Het is een uitbundige medley van carols
(o.a. It came upon a midnight clear, In Dulici jubilo, Unto us a child is born), die de zanger,
blazer, slagwerker én luisteraar met een warm gevoel naar huis laat gaan.
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Kamerkoor Dualis
Kamerkoor Dualis is al bijna vijftien jaar een belangrijke culturele factor in het noorden van
Nederland. Het koor, dat bekend staat om zijn mooie koorklank en uitdagende repertoire, staat
garant voor uitstekende uitvoeringen. De leden zijn allen geoefende zangers die, naast dat ze
het gewoon geweldig vinden om met elkaar te zingen, zonder uitzondering willen streven naar
hoge kwaliteit en originaliteit. Tijdens de repetities wordt er in alle concentratie gewerkt aan de
interpretatie en de koorklank. Voor nieuwe zangers zijn er strenge audities zodat de kwaliteit
van de uitvoeringen gewaarborgd blijft.

Op het programma staan werken uit alle stijlperiodes van de klassieke muziek, maar vóór alles zoekt het koor naar nieuwe muzikale uitdagingen. Er wordt vaak gekozen voor thematisch
samengestelde programma’s met daarin ruimte voor onbekende werken. Dualis houdt ook van
het grotere gebaar en bracht in de afgelopen jaren de Johannes Passion en de Hohe Messe
van J.S. Bach, beide in samenwerking met The Northern Consort, waarmee het koor ook het
concert Bach als middelpunt uitvoerde in de Oosterpoort te Groningen. Daarnaast zong het
koor de zelden uitgevoerde Mis in E van Brucker (met blazersensemble), het Stabat Mater van
Scarlatti, de Vespers van Rachmaninov en Ein deutsches Requiem van Brahms.
Bezetting kamerkoor Dualis
Sopranen:
		
		
Alten:		
		
Tenoren:
		
Bassen:
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Sanne Brederoo, Sarah Buddeke, Marleen de Groot, Kirsten Heineman,
Jantien Lagerweij, Elsbeth Mulder, Ireen Niessen, Marianne Tent,
Elise Zuiderveld
Anne Arkenbout, Anna van Beek, Petra Bierling, Fenneke Bouwman, Ellen van
Heijst, Eleanor Hyde, Margot Jeronimus, Anak Volger, Barbara van der Werff
Michaël Breedveld, Martin Herz, Pieter Kamminga, Dirk de Rijk,
Mannold van de Schootbrugge
Luuk Dijkhuis, Wil van Eekeren, Eltjo Mulder, Henk Timmerman,
Thomas Zeevalking, Harry Zuur
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Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
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 Bachkoor Holland weten hem te
vinden.
Veel bekendheid verwierf Geert-Jan met het Vocaal Ensemble Cantatrix, waarvan hij tot april
2015 de artistiek leider was. Onder zijn handen groeide dit koor uit tot een internationaal bejubeld gezelschap dat vele prijzen won op muziekfestivals in heel Europa. In 2009 werd GeertJan uitgeroepen tot beste dirigent van het koorconcours Seghizzi in Gorizia (Italië). Sindsdien
krijgt hij overal uit Europa uitnodigingen 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 in het najaar van 2014 van
start is gegaan. Naast Dualis dirigeert Geert-Jan Toonkunstkoor Bekker.

Peter van der Zwaag – orgel
Peter van der Zwaag ( 1986) studeerde orgel bij Theo Jellema en Erwin
Wiersinga aan het Prins Claus Conservatorium te Groningen en behaalde in
2015 zijn diploma Master of Music. Daarnaast studeerde hij bijvak klavecimbel bij Johan Hofmann. Hij won diverse prijzen op verschillende concoursen,
waaronder een eerste prijs op het SGO-concours in de St.-Jozefkathedraal
te Groningen (2008). Hij volgde masterclasses bij o.a. Luigi Ferdinando Tagliavini, Lorenzo
Ghielmi, Wolfgang Zerer en Eric Lebrun.
Peter heeft een breed repertoire, met een bijzondere interesse voor 17e-eeuwse en Franse
muziek.
Als organist is hij verbonden aan de Kurioskerk (PKN) te Leeuwarden. Hij is bestuurslid van de
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK), artistiek adviseur van de stichting ‘Organum Frisicum’ en hoofdredacteur van de ‘Friese Orgelkrant’. Daarnaast volgt hij de
master Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
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Provinciale Brassband Groningen
De Provinciale Brassband Groningen (PBG) is opgericht op 19 januari 1980 te Groningen. Doel
was destijds om talentvolle muzikanten in de provincie Groningen de mogelijkheid te bieden
om op een zo hoog mogelijk niveau brassbandmuziek te maken. Inmiddels heeft de PBG een
vaste plaats verworven tussen de topbrassbands van Nederland. Sinds 1986 acteert de band
in de hoogste landelijke afdelingen, waaronder de kampioensdivisie van de Nederlandse
Brassbandkampioenschappen. Enkele successen die de band in de loop der jaren heeft behaald zijn het winnen van het WMC in 1988, het behalen van het Nederlands kampioenschap in
2002 en deelname aan het Europees Brassbandkampioenschap in 2003 in Bergen. Hier werd
de band verdienstelijk 7e in een sterk deelnemersveld. In 2005 nam de band deel aan de eerste officieuze Wereld Brassbandkampioenschappen in Kerkrade. Het meest recente succes is
nog heel vers: op 14 november jl. werd de PBG tijdens de 35e Nederlandse Brassband Kampioenschappen in Utrecht gekroond tot de beste brassband van Nederland 2015.

Naast deelname aan diverse concoursen wordt de PBG ook erg gewaardeerd als concertband. Een goed voorbeeld hiervan is het traditionele Nieuwjaarsconcert waar steevast wordt
opgetreden met befaamde solisten en gastdirigenten uit zowel de brassband als de klassieke
wereld. De PBG werkt regelmatig mee aan diverse projecten en verlaat hiermee vaak even de
traditionele brassbandmuziek. Recente projecten zijn ‘Backyard Visions’ en ‘Keuper en Gold’.
Is het eerste een mix van brassband, (pop)koor en jazzensemble, het tweede een unieke samenwerking met de Groningse volkszanger Alex Vissering. De grote muzikale diversiteit van de
PBG is vastgelegd op diverse CD’s en een DVD.
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Bezetting Provinciale Brassband Groningen
Soprano Cornet:
Solo Cornet:
		
		
		
Repiano Cornet:
2e Cornet:
		
3e Cornet:
		
		
Flugelhorn:
Solo Hoorn:
1e Hoorn:
2e Hoorn:

Theo Halmingh
Robert Ernest
Ruben Noorda
Andries Groeneveld
Lieuwe Jurjen Melchers
Ronald Dijkhuizen
Annemarieke Bos
Rianne Swijghuizen
Andreas Oosterkamp
Janke van Slooten
Femke Wegter
Linda Ernest-Boiten
Frank Bos
Karin Wolters
Tonnie Roggeveld

1e Bariton:
2e Bariton:
1e Trombone:
2e Trombone:
Bastrombone:
1e Euphonium:
2e Euphonium:
Esbas:		
		
Besbas:
		
Slagwerk:
		
		
		

Lourens Kuipers
Erik Vegter
Wilbert Zwier
Johan Bos
Alex Overdijk
Jaap Musschenga
Jolanda Keizer
Stefan de Groot
Tjeerd Jan Vaatstra
Jan Piet Zuidema
Onno Zuidema
Tjepke Popkema
Hielke Hiemstra
André Scheper
Jan Slager

Richard Visser – dirigent
Sinds 2013 is Richard Visser (1983) chef-dirigent van de band. Richard zette
zijn eerste muzikale stappen op 6-jarige leeftijd met het bespelen van de
blokfluit, welke al snel werd ingeruild voor de trompet. Zijn eerste trompetlessen volgde hij bij Jelle de Vries en Bert Strijker. In 2004 begon Richard zijn
studie HaFaBra-directie aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen,
onder de hoede van docenten Klaas van der Woude en Tijmen Botma. Na zijn afstuderen in
2008 begon hij met een studie Trompet aan hetzelfde instituut, bij Auke van der Merk en Hessel
Buma. In 2010 maakte hij zijn entree als trompettist bij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso (in Assen), waar hij ook nu nog bij speelt. Daarnaast is hij veelgevraagd trompetsolist
bij diverse orkesten en ensembles uit de regio.
Richard combineert zijn werkzaamheden bij de KMKJWF en zijn dirigentschap van de PBG met
het dirigeren van de brassbands ‘Concordia’ uit Buitenpost en ‘Constantijn Huygens’ uit Appingedam. Met zijn orkesten weet hij steeds opnieuw weer aansprekende resultaten te halen,
waaronder meerdere nationale kampioenstitels op de Nederlandse Brassband Kampioenschappen
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Comité van Aanbeveling van Kamerkoor Dualis
Jacques Wallage (oud-burgemeester van Groningen)
Bert Panman (directeur Pan Gas Consultancy)
Martin Sitalsing (directeur Jeugdbescherming Noord)
Nynke Stellingsma (directeur Oosterpoort & Stadsschouwburg Groningen)
Karin Strobos (mezzosopraan, soliste bij het Aalto-Musiktheater in Essen)
Ivo Antognini (componist)

Raad van Advies en Aanbeveling van de Provinciale Brassband Groningen
Max van den Berg (Commissaris der Koningin in de provincie Groningen)
tevens beschermheer van de Provinciale Brassband Groningen
Dirk Nijdam (directeur Marketing Groningen)
Jan Geert Vierkant (directeur Martiniplaza)
Jacques J. d’Ancona (journalist, presentator)
Hans Nijland (directeur FC Groningen)
Rikus Jager (burgemeester gemeente Westerveld)
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Stichting Kamerkoor Dualis
T 050 – 526 05 33
E info@kamerkoordualis.nl
Huurovereenkomst bladmuziek
Cappella Den Haag
t.n.v. Benjamin Bakker
Achtergouwtje 1a,
1027 AV Amsterdam

PROVINCIALE

Huur voor de duur van 6 maanden eindigend op 1juni 2015
Sportlaan
24
9781 CL BEDUM
Nederland
Miserere - James MacMillan 28 exemplaren à € 1,50
E info@pbg.nu

BRASSBAND

verzendkosten
totaal

GR ONI NGEN

Gelieve het bedrag binnen 2 weken overmaken op rekeninignummer:
NL57 ABNA 0598 8120 59 tnv Stichting Kamerkoor Dualis, Groningen ovv huur MacMilla

Colofon
Druk omslag en binnenwerk:

Nabeindiging van de overeenkomst gaarne
de partituren
retourneren
naar onderstaand adr
Drukkerij
Haan,
Bedum
Stichting Kamerkoor Dualis, p/a Wigboldstraat 32, 9791CR Ten Boer

Ontwerp:
Thomas Zeevalking
Lay-out:
Eltjo Mulder
Teksten:
Elsbeth Mulder
Dirk de Rijk
Robert Ernest
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Kamerkoor Dualis en de Provinciale Brassband Groningen
wensen u

prettige kerstdagen
en
een voorspoedig 2016
en hopen u te verwelkomen op een van hun volgende concerten

De Provinciale Brassband Groningen geeft op 16 januari 2016 een Nieuwjaarsconcert in De Hoeksteen, Lindensteinlaan 1 te Leek. Speciale gast is daarbij de
bekende musicalzangeres en actrice Noortje Herlaar!
Kamerkoor Dualis is te beluisteren op 14 februari 2016 in een cantatedienst
in de Lutherse kerk te Groningen, met werken van Holst, Matsushita, Jenkins,
Brahms en Duruflé.
Op 16 en 17 april 2016 voert Dualis het Requiem van Fauré, het Requiem van
Duruflé en Cantique des Colonnes van Jean Françaix uit, in resp. de Nieuwe
Kerk te Groningen en de Hippolytuskerk in Middelstum.

