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The Best of Dualis
Zegt een Dualis-sopraan tegen een van de alten: ‘Weet je nog dat stuk van Elgar dat
eigenlijk voor een orkest geschreven was? Hoe heet het ook alweer, volgens mij heeft het
twee titels. Dat is toch een van de mooiste koorwerken die ik ooit gezongen heb.’
‘O ja, geweldig’, zegt de alt, ‘maar wel erg ‘easy listening’ hoor, ook al het is het berenmoeilijk om te zingen. Ik heb toch liever dat swingend-romantische werk van Mendelssohn dat zo lekker doordendert, je weet wel, met hetzelfde begin als dat stuk van
Brahms. Ik haal ze altijd door elkaar.’
‘Ik ben meer een Bach-mens’, valt een tenor in. ‘Vooral dat motet met dat vrolijke
halleluja-einde, doet me altijd denken aan de Efteling op de een of andere manier. Ach,
zo’n motet is toch niet te versmaden…’
‘Allemaal kitsch,’ bromt de bas, ‘nou behalve Bach dan, uiteraard. Ik word graag
verrast door de muziek, zoals bijvoorbeeld bij de psalmen van die Baltische componist,
Kreek. Prachtig, die combinatie van folklore en katholieke wierook. Ja, die zou ik nou
nog wel eens willen zingen.’
Zoveel zangers, zoveel smaken. Dat blijkt wel weer! En met 19 jaar op de teller hebben
de zangers van Dualis al heel wat koorwerken zien en horen langskomen, in alle variaties en uit vele stijlperiodes. In aanloop naar het komende jubileumjaar 2021, én in een
deels nieuwe samenstelling van het koor, kijken we met z’n allen nog een keer terug op
mooie tijden en herinneringen en presenteren we deze heerlijke bloemlezing van eigen
favorieten van het koor. Wij hopen dat u er net zo van geniet als wij.
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Programma
Notre Père
4 Taaveti Laulu
Lobet den Herrn, alle Heiden

Cyrillus Kreek
Johann Sebastian Bach

Ave Maria

Heitor Villa-Lobos

Warum toben die Heiden

Felix Mendelssohn

Richte mich, Gott

Felix Mendelssohn

Ubi Caritas
Jubilate Deo
Pulchra Es, Amica Mea
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Maurice Duruflé

Paul Mealor
Ko Matsushita
Ola Gjeilo

Lux Aeterna

Edward Elgar

Sleep

Eric Whitacre

Kamerkoor Dualis

Maurice Duruflé (1902–1986) – Notre Père
Als kind bracht Maurice Duruflé 8 jaar door op de kathedrale
koorschool in Rouen, waar zijn levenslange fascinatie voor het orgel en voor de gregoriaanse koorzang begon. Hij studeerde orgel
en compositie in Parijs en werd uiteindelijk een internatioanaal
vermaard orgelvirtuoos en improvisator. Als componist was hij
pijnlijk perfectionistisch: hij was in staat om soms jaren te blijven schaven aan een compositie voor hij die publiceerde. Met het
gevolg dat hij in 50 jaar slechts veertien opusnummers schreef, de
meeste voor orgel. Hij schreef ook drie werken voor koor, waaronder het beroemde Requiem. Notre Père heeft een speciale plaats
in zijn kleine oeuvre; het was namelijk zijn laatste compositie. Een auto-ongeluk had in 1975
een einde gemaakt aan zijn carrière als organist en voor Duruflé voelde dat alsof het doek
viel. Misschien dat Notre Père (1976) daarom wel als een weemoedig afscheid klinkt. Luister
naar dit stille gebed, met die typische, naar wierook geurende mystiek waar Duruflé zo van
hield.

www.kamerkoordualis.nl

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté
soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne nous aujourdhui notre pain de
ce jour, pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés,
et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.

Onze Vader die in de hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede op aarde
zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven
onze schuldenaren,
en leid ons niet in verzoeking
maar verlos ons van het kwaad.

Kamerkoor
Dualis
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Cyrillus Kreek (1889 – 1962) – Taaveti Laulud
De vader van Cyrillus Kreek was een arme Estlandse schoolmeester en Cyrillus was het negende kind, een muzikaal kereltje
dat veel van zingen hield en ervan droomde om in de plaatselijke
muziekvereniging te spelen. Daarvoor moest hij wel een instrument hebben, en na lang sparen kwam er zowaar een trombone. Dat trombone spelen ging hem zo goed af dat hij naar het
conservatorium mocht, waar hij trombone en compositie ging
studeren. In het kader van die studie begon Kreek in 1911 met
het verzamelen van religieuze volksmuziek. Hij had een voor
die tijd hypermodern technisch hulpmiddel, de fonograaf, waarmee hij de soms alleen
mondeling overgeleverde liederen kon vastleggen. Kreek was vooral geboeid door meerstemmige liedjes en begon daar zelf ook mee te experimenteren. Dit groeide uit tot een
levenslange passie; honderden meerstemmige zettingen van Estlandse volksliedjes
kwamen er van zijn hand. Daarnaast maakte hij veel sacraal werk – o.a. een Requiem in
het Ests – waarin de traditionele melodieën duidelijk te herkennen zijn. Zo ook in zijn
Taaveti Laulud (Psalmen van David), zeven prachtige koorwerkjes, heel teer en verstild
met mooie tegenstellingen tussen de vrouwen- en mannenstemmen en verrassend modern klinkende harmonieën. Dualis zingt vandaag de eerste vier psalmen.
1. Psalm 104
Kiida mu hing, Issandat!
Kiidehud oled sandat !
Issand Jumal, Sa oled suur
Kiidetud oled Sina!
Kui suured Sinu teod, Issand !
Sa oled kõik targasti teinud.
Au olgu Sulle, Issand,
kes Sa kõik oled teinud !
Au olgu Isale, Pojale, Pühale Vaimule,
Au nüüd ja igavest. Amen.

Prijs de Heer, o mijn ziel.
Heer mijn God,
U bent machtig groot,
Hoe veelzijdig is alles
wat U doet, o heer,
alles hebt U met wijsheid gemaakt:
Eer aan de Vader
en de Zoon en de Heilige Geest
nu en voor altijd. Amen.

2. Onnis on inimene
Õnnis on inimene
Kes ei käi õelate nõu järele - Halleluuja!
Sest Issand tunneb, õige teneed
Aga õelate tee läheb hukka - Halleluuja!
Teenige Issandat kartusega
Ja olge rõõmsad värisemisega - Halleluuja!
Väga õndsat on kõik, kes Tema,
Tema juure kipuvad - Halleluuja!
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale Vaimule,
Nüüd ja igavest - Haleluuja! Amen

6

Gelukkig is de mens
Die de raad der bozen in de wind slaat.
De Heer volgt de weg van de rechtvaardigen,
de weg van de bozen loopt uit op niets.
onderwerp je aan de Heer in diep ontzag,
kus zijn voeten met schrik en beven,
Gelukkig allen die hun toevlucht nemen
tot Hem. Sta op, Heer, en red mij, God
Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest
nu en voor altijd. Amen.
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3. Psalm 141
Issand, ma hüüan Su poole,
kuule mind oh Issand!
Kuule mu palve häält,
kui ma Su poole hüüan,
Kuule mind, oh Issand!
Olgu mu palve
kui suitsetamise rohi so palge ees,
Mu käte ülestõstmine
kui õhtune ohver.
Kuule sa mind!

Heer, U roep ik aan,
Help mij Heer.
Luister toch,
nu ik luid tot U roep.
Help mij Heer.
Mijn gebed
zal voor U als wierook zijn,
Mijn geheven handen
als een offer in de avond.
Help mij.

4. Psalm 121

www.kamerkoordualis.nl

Päeval pea päikene sind vaevama
ega öösel kuu.
Ma tõstan oma silmad üles mägede poole,
kust mu abi tuleb Jehoova käest
kes kõik taeva, maa, on teinud
Jehoova on kes hoiab sind,
Jehoova on su vari sinu paremal käel
Päeval pea päikene sind vaevama
ega öösel kuu.
Ma tõstan oma silmad üles
mägede poole.

Overdag zal de zon me niet steken
en ‘s nachts de maan niet.
Ik sla mijn ogen op
naar de bergen
van welke berg komt mijn hulp?
Van Jahweh komt mijn hulp,
Jahweh, die hemel en aarde gemaakt heeft.
Overdag zal de zon me niet steken
en ‘s nachts de maan niet.
Ik sla mijn ogen op
naar de bergen.

Kamerkoor
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J.S. Bach (1685 – 1750) – Lobet den Herrn, alle Heiden
Bach componeerde de meeste van zijn motetten na 1723, het
jaar waarin hij werd aangesteld als cantor in Leipzig. Echter, het
vierstemmige Lobet den Herrn, alle Heiden werd waarschijnlijk al
eerder voltooid. Over de authenticiteit van dit werk bestaat enige
twijfel, vanwege een aantal opvallende, stilistische aspecten. Zo
is ‘Lobet’ het enige motet zonder koraal en ontbreekt de onderverdeling van de tekst die zo kenmerkend is voor Bachs andere
motetten; in plaats daarvan wordt de tekst gepresenteerd als één
lange fuga met een langgerekt coda op het woord ‘Alleluja’. Een
verklaring voor dit alles zou kunnen zijn dat Bach dit stuk oorspronkelijk schreef als onderdeel van een – nooit uitgebrachte – cantate.
Lobet den Herrn, alle Heiden,
und preiset ihn, alle Völker!
Denn seine Gnade und Wahrheit
waltet uber uns in Ewigkeit.
Alleluja
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Looft den Heer, alle heidenen,
en prijst hem, alle volkeren!
Want zijn genade en waarheid
heerst over ons in eeuwigheid.
Halleluja.
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Heitor Villa-Lobos (1887-1959) – Ave Maria
De Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos komt ter
wereld in Rio de Janeiro, waar hij – als afstammeling van
Spaanse en Portugese voorouders – wordt opgevoed met de
Europese waarden en cultuur. Zijn vader geeft hem al vroeg
cello- en pianolessen, maar zelf voelt Heitor meer voor de
‘minder serieuze’ gitaar waarmee hij als cafémuzikant zijn
eerste geld verdient. Veel van zijn composities zijn geschreven voor de gitaar en het is mede dankzij hem dat dit instrument tegenwoordig een eigen plek heeft in de klassieke
muziek. Als jonge twintiger trekt Heitor als een echte backpacker door het onherbergzame
binnenland van Brazilië, reizen die met veel romantiek zijn omgeven want hij vertelt er tot
op late leeftijd de meest fantastische verhalen over waarbij het woord ‘kannibalisme’ meer
dan eens valt. Wat hij in ieder geval van deze reizen meeneemt is de liefde voor de inheemse volksmuziek. In zijn werk horen we die liefde terug in de grillige ritmes en dynamiek en
in de verrassende klankkleuren. Neem bijvoorbeeld het zes-stemmige Ave Maria, een op het
eerste gezicht simpel stukje dat in sommige wendingen dan toch ineens doet denken aan
de sound van de Flamenco-gitaar.
Ave Maria gratia plena
Dominus tecum.
Benedicta tu in mulieribus,
Et benedictus fructus ventris Jesus.
Sancta Maria, [Mater Dei]
Ora pro nobis peccatoribus,
Nunc et in hora mortis nostrae. Amen

Wees gegroet Maria, vol van genade.
De Heer is met U.
Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot.
Heilige Maria, Moeder van God,
bid voor ons, zondaars,
nu en in het uur van onze dood. Amen.

Bach Bewonderd(e)..
Brahms

Bach Buxtehude

Mendelssohn Nystedt

Ten Boer:

Sandström

Villa-Lobos

Kloosterkerk

Zo. 14 november 2010

15.00 uur

Dirigent:
Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
Entree: €10,Voorverkoop via:
www.kamerkoordualis.nl
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Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)
Religieuze kitsch, zo werd zijn werk wel eens omschreven.
Maar ja, Mendelssohn was een kind van zijn tijd en schreef nu
eenmaal über-romantische werken. Zijn bovenmatige muzikale
talent – Schumann noemde hem de Mozart van de 19e eeuw –
zette hij vooral in om de boodschap van het Oude en Nieuwe
Testament voor het voetlicht te brengen. Dat deed hij ook met
de Drei Psalmen opus 78, waarvan Dualis vandaag de eerste
twee delen zingt.
Warum toben die Heiden
Mendelssohn schreef de Drei Psalmen rond 1844 voor het Domkoor van Berlijn. In Warum
toben die Heiden horen we duidelijk de grote zeggingskracht die zo kenmerkend is voor
Mendelssohn: in plaats van de gebruikelijke strenge Palestrinastijl zien we in dit werk
hoe woord en toon met elkaar verbonden zijn en elkaar versterken. Het vers ‘Du sollst sie
mit eisernem Scepter zerschlagen…’ is bij Mendelssohn een dramatische passage met veel
tekstherhaling. En de stevige tekst ‘Denn sein Zorn wird bald anbrennen’ verbindt hij heel
gedurfd met het lieflijke ‘Küsset den Sohn….’. Dit op drama gericht tekstgebruik paste niet
in het dogma van de Berlijnse kerkmuziek, maar leverde wel een zinderend werk op dat
koren ook nu nog graag in hun programma’s opnemen.
Warum toben die Heiden,
und die Leute reden so vergeblich?
Die Könige im Lande lehnen sich auf,
und die Herr’n rathschlagen mit einander
wider den Herrn und seinen Gesalbten.
Laßt uns zerreißen ihre Bande,
und von uns werfen ihre Seile!
Aber der im Himmel wohnet, lachet ihrer,
und der Herr spottet ihrer.
Er wird einst mit ihnen reden in seinem Zorn,
und mit seinem Grimm wird er sie schrecken.
Aber ich habe meinen König eingesetzt
auf meinem heiligen Berge Zion.
Ich will von einer solchen Weise predigen,
daß der Herr zu mir gesagt hat:
Du bist mein Sohn,
heute hab’ ich dich gezeuget;
heische von mir,
so will ich dir die Heiden zum Erbe geben,
und der Welt Ende zum Eigentum.

10

Waartoe leidt het woeden van de volken,
het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet,
de wereldmachten spannen samen
tegen de Heer en zijn gezalfde:
‘Wij moeten hun juk afwerpen,
ons van hun boeien bevrijden.’
Die in de hemel troont lacht,
de Heer spot met hen.
Dan spreekt hij tot hen in woede,
en zijn toorn verbijstert hen:
‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd,
op de Sion, mijn heilige berg.’
Het besluit van de Heer wil ik bekendmaken.
Hij sprak tot mij:
‘Jij bent mijn zoon,
ik heb je vandaag verwekt.
Vraag het mij
en ik geef je de volken in bezit,
de einden der aarde in eigendom.
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Du sollst sie mit eisernem Scepter zerschlagen,
wie Töpfe sollst du sie zerbrechen.

Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
ze stukslaan als een aarden pot.’

So lasset euch nun weisen, ihr Könige,
und lasset euch züchtigen,
ihr Richter auf Erden.
Dienet dem Herrn mit Furcht,
und freuet euch mit Zittern!

Daarom, koningen, wees verstandig,
wees gewaarschuwd,
leiders van de aarde.
Onderwerp u, toon de Hee uw ontzag,
breng hem bevend uw hulde.

Küsset den Sohn,
daß er nicht zürne,
und ihr umkommet auf dem Wege,
denn sein Zorn wird bald anbrennen,
aber wohl allen, die auf ihn trauen.

Bewijs eer aan zijn zoon met een kus,
anders ontvlamt zijn woede,
en uw weg loopt dood,
want bij het geringste ontsteekt hij in toorn.
Gelukkig wie schuilen bij hem.

Ehre sei dem Vater, und dem Sohne,
und dem heiligen Geiste.
Wie es war von Anfang, jetzt und immerdar,
und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Amen!

Ere zij de Vader en de Zoon,
en de Heilige Geest.
Zoals het was in den beginne, nu en immer,
en van Eeuwigheid tot Eeuwigheid.
Amen.

Richte mich, Gott
Dit motet – dat vaak in de passietijd wordt gezongen – opent strak eenstemmig. De tekst
is vol twijfel en smeekt God om bescherming tegen al het slechte. De woorden ‘Sende dein
Licht und deine Wahrheit’ klinken dan ineens heel anders, vrolijk en warm als een lichtstraal van hoop. En het wordt nog beter bij ‘Daß ich hineingehe zum Altar Gottes, zu dem
Gott, der meine Freude und Wonne ist’, een bijkans dansende passage waarbij Mendelssohn op een Bach-achtige wijze wisselt van metrum: de vierkwartsmaat wordt een soepele
3/8-maat.
Al die ‘Freude und Wonne’ maken echter snel weer plaats voor de eenstemmigheid en de
twijfel van het begin (‘Was betrübst du dich, meine Seele...’), om dan ten slotte toch nog
positief te eindigen als een koraal in een overtuigd en stralend D-groot.
Richte mich, Gott, und führe meine Sache
wider das unheilige Volk,
und errette mich von den falschen
und bösen Leuten.

Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen een liefdeloos volk,
vol list en bedrog.

Denn du bist der Gott meiner Stärke,
warum verstößest du mich?
Warum lässest du mich so traurig geh’n,
wenn mein Feind mich drängt?

U bent toch mijn God, mijn toevlucht,
waarom wijst u mij af,
waarom ga ik gehuld in het zwart,
door de vijand geplaagd?

Kamerkoor Dualis
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Sende dein Licht und deine Wahrheit,
daß sie mich leiten
zu deinem heiligen Berge,
und zu deiner Wohnung,
daß ich hineingehe zum Altar Gottes,
zu dem Gott,der meine Freude und Wonne ist,
und dir, Gott, auf der Harfe danke, mein Gott.
Was betrübst du dich, meine Seele,
und bist so unruhig in mir?
Harre auf Gott!
denn ich werde ihm noch danken,
daß er meines Angesichts Hülfe,
und mein Gott ist.

Zend uw licht en uw waarheid,
laten zij mij geleiden
en brengen naar uw heilige berg,
naar de plaats waar u woont.
Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde.
Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God.
Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Paul Mealor (1975) – Ubi Caritas
Kate Middleton en Prins William waren helemaal weg van Now
Sleeps the Crimson Petal, het eerste deel van de gelijknamige
cyclus van vier madrigalen. Ze wilden het dolgraag horen op
hun bruiloft, maar kon de tekst ook anders? Want die was wel
een beetje te sensueel eigenlijk. Dat vond de componist Paul
Mealor geen probleem. Hij bouwde het werkje om tot een stemmig Ubi Caritas, en werd daarmee in een klap wereldberoemd.
Mealors muziek is een mooi voorbeeld van de onorthodoxe
compositiestijl die we ook zien bij veel andere hedendaagse
componisten, zoals Eric Whitacre en Morten Lauridsen. Sobere,
eenstemmige lijnen bloeien op tot grootse en ondoorzichtige clusters, waarna zij uitmonden in stralende akkoorden.
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exsultemus, et in ipso jucundemur.
Timeamus, et amemus Deum vivum.
Et ex corde diligamus nos sincero.
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Waar liefde is, daar is God.
De liefde van Christus heeft ons verenigd.
Laat ons juichen en blij zijn in Hem.
Laat ons de levende God vrezen
en met een oprecht hart liefhebben.

Kamerkoor Dualis

Ko Matsushita (1962) – Jubilate Deo
Gezien zijn voornaam zou hij zomaar een Nederlander kunnen
zijn, maar Ko is toch een heuse Japanner, geboren in Tokyo.
Zijn blik was echter wel gericht op het Verre Westen en na
zijn studie aan het Kunitachi conservatorium vertrok Matsushita naar Kecskemét, Hongarije, waar hij zich aan het Kodály
Instituut bekwaamde in de koor- en orkestdirectie. Inmiddels
is Matsushita wereldwijd bekend om de diversiteit van zijn
koorcomposities die variëren van typisch Japanse volksmelodieën tot complete missen in Europese stijl. Met zijn niet-westerse achtergrond slaagt de componist er uitstekend in om de aloude christelijke thema’s
nieuw leven in te blazen. Het uitbundige, af en toe 12-stemmige Jubilate Deo is gebaseerd
op psalm 10. Het beginthema klinkt eerst uiterst ingehouden, murmelend, maar verandert
snel in een jubelende uitroep. Het daarop volgende eerbiedige ‘Introite portas’ loopt uit op
een monumentale, warme climax bij ‘Quoniam suavis’.
Jubilate Deo omnis terra
Servite Domino in laetitia
Introite in conspectu eius in exultatione
Scitote quoniam Dominus ipse est
Deus ipse fecit nos
Et non ipsi nos populus eius
Et oves pascuae eius
Introite portas eius in confessione
Atria eius in hymnis
Confitemini illi laudate nomen eius
Quoniam suavis Dominus
In aeternum misericordia eius et usque
In generationem et generationem veritas eius

Loof God, heel de wereld
en dien de heer met vreugde
treed juichend voor zijn aanschijn
want weet dat hij de Heer is
God zelf die ons geschapen heeft
zonder hem bestaat ons volk niet
we zijn schaapjes van zijn kudde
ga zijn poorten binnen in gebed
en betreed zingend zijn voorhof
smeek hem en prijs zijn naam
want de Heer is mild
en zijn barmhartigheid duurt eeuwig
zijn waarheid overleeft alle generaties

Kamerkoor Dualis

13

Ola Gjeilo (1978) – Northern Lights
The Best of Dualis, ja daar hoort Gjeilo bij. Wel onhandig dan
dat we nog nooit iets van deze componist hebben uitgevoerd.
Maar we wilden toch graag iets van hem zingen, dus dat doen
we dan maar in het kader van ‘The Best is yet to come’…!
Gjeilo is van Noorse origine maar sinds zijn 22e woont hij in de
VS. Na zijn studie aan de Juilliard School of Music in New York
besloot hij er te blijven, omdat hij het idee had dat zijn componeerstijl beter paste bij de Amerikaanse muziekcultuur. Dat idee
bleek te kloppen toen hij in 2012 werd aangesteld als ‘composer
in residence’ bij het Phoenix Chorale. Met dit gelauwerde koor
nam hij de CD Northern Lights op en bereikte daarmee de hoogste noteringen in de klassieke hitlijsten. Ineens wilde iedereen zijn werk zingen. En dat is best begrijpelijk: Gjeilo’s
composities voelen als een warm bad, met eigentijdse, weelderige texturen die je kunnen
overspoelen als symfonische, ‘Lord of the Rings’–achtige filmmuziek.
Het titelwerk Northern Lights schreef Gjeilo in de winter van 2007 toen hij in Oslo was. Hij
keek door het zolderraam naar de nachtelijke lucht en zag daar de kosmische stralingen van
de aurora borealis, het noorderlicht. Het was een overweldigend schouwspel zonder geluid,
maar in Gjeilo’s hoofd klonk er muziek. Hij sloeg meteen aan het componeren en vond er
tot zijn vreugde een heel toepasselijke tekst bij, namelijk een fragment uit Salomo’s Hooglied dat een schoonheid beschrijft die zo gruwelijk mooi is dat je je ogen moet afwenden.
Pulchra es amica mea
suavis et decora sicut Jerusalem
terribilis ut castrorum acies ordinata.
Averte oculos tuos a me
quia ipsi me avolare fecerunt

Je bent mooi, mijn vriendin,
bekoorlijk als Jeruzalem,
ontzagwekkend als een leger in slagorde!
Wend je ogen van mij af,
ze brengen me in verwarring...

KAMERKOOR

DUALIS

.

olv Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen

‘The Best is
yet to come’...!

www.kamerkoordualis.nl
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Sir Edward Elgar (1857-1934) – Lux Aeterna / Nimrod
Het succes kwam Elgar niet aanwaaien. Als beginnend componist liep hij steeds tegen de Londense muur van vooroordelen op:
hij was een provinciaal, van lage komaf en ook nog eens katholiek. Uiteindelijk vielen de Britten toch voor zijn werk, en hoe.
Denk maar eens aan Pomp and Circumstance dat elk jaar door
een uitgelaten publiek wordt meegezongen op de Last night of
the Proms. De Enigma Variaties is een ander, zeer bekend werk
van Elgar. Hij gebruikte hiervoor één melodie waarmee hij muzikale portretten maakte van de mensen om hem heen.
Nimrod is de negende variatie en gaat over August Jaeger, muziekuitgever en vriend van Elgar. De titel verwijst naar zijn achternaam, want het Bijbelse
personage Nimrod (zoon van Noach) was jager. De muziek is een verbeelding van een
gesprek dat de twee ooit hadden. Jaeger had de depressieve Elgar de moed ingesproken en
hem gezegd dat hij gewoon moest doorgaan met het componeren van prachtige muziek.
Hij neuriede daarbij het thema van het tweede deel van Beethovens Pathétique-sonate. Het
gesprek deed Elgar blijkbaar goed, want hij componeerde vervolgens dit sublieme werk,
compleet met Beethoven thema. Dualis zingt een arrangement voor koor, van John Cameron.
Lux aeterna luceat eis, Domine,
cum sanctis tuis in aeternum,
quia pius es.
Requiem aeternam dona eis, Domine;
et lux perpetua luceat eis.

Laat het eeuwig licht op hen schijnen, O Heer
voor eeuwig bij uw heiligen,
omdat Gij liefdevol zijt.
Schenk hun eeuwige rust, O Heer;
en laat het eeuwig licht op hen schijnen.

Kamerkoor Dualis
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Eric Whitacre (1970) – Sleep
De droom van de Amerikaanse tiener Eric Whitacre was om
bij de rockband Duran Duran te spelen, maar tot zijn verdriet
gingen ze nooit op zijn open sollicitatie in. Als rockstar in spé
besloot hij toen maar bij het schoolkoor te gaan, voor de meisjes... Bij de eerste repetitie zongen ze het Requiem van Mozart
en toen het koor inzette was hij op slag verliefd. Op de muziek,
niet op de meisjes! Niet gehinderd door enige kennis van zaken
begon hij met componeren en maakte meteen een grote knaller
met de twee koorwerken Cloudburst en Waternight. Hij meldde zich aan bij het prestigieuze de Juilliard School of Music die hem graag aannam op basis
van zijn portfolio, en de rest is geschiedenis.
De harmonieën die Whitacre gebruikt zijn heel herkenbaar, en spreken nadrukkelijk het
gevoel aan. Sleep is een typisch Whitacre-werk. Hij componeerde het op een gedicht van
Robert Frost maar vergat daarvoor toestemming te vragen. De erven van Frost blokkeerden
de uitvoering en dus werd Whitacres vriend Charles A. Silvestri gevraagd een andere tekst
te schrijven. De nieuwe tekst past eigenlijk veel beter bij de koorharmonie dan de oorspronkelijke: door een consequent volgehouden molto sostenuto hoor je bijna letterlijk hoe de
slaap ons overmant.

The evening hangs beneath the moon,
A silver thread on darkened dune.
With closing eyes and resting head
I know that sleep is coming soon.

De avond hangt onder de maan
En zilverzand bedekt de baan
‘k Leg mijn hoofd neer, mijn ogen toe
Ik weet – de slaap die komt eraan

Upon my pillow, safe in bed,
A thousand pictures fill my head,
I cannot sleep, my mind’s a flight;
And yet my limbs seem made of lead.

Knus op mijn kussen geen gevaar
Zie’k duizend beelden door elkaar
Nog niet in slaap vervliegt mijn geest
Toch lijkt mijn lijf als lood zo zwaar

If there are noises in the night,
A frightening shadow, flickering light;
Then I surrender unto sleep,
Where clouds of dreams give second sight.
What dreams may come, both dark and deep,
Of flying wings and soaring leap
As I surrender unto sleep,
Sleep, sleep, sleep, sleep.
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Hoor ik geluiden in de nacht
Flikkerlicht en schimmen dreigen
Dan neemt de slaap me in zijn macht
Wordt klaarheid in de droom gebracht
Welk duistere droom ook komen mag
Met vliegensvlugge vleugelslag
Als ik me neerleg bij de slaap
Slaap, slaap, slaap, slaap

Kamerkoor Dualis

Kamerkoor Dualis
Een spannend, nieuw stuk van een
aanstormend componeertalent waar
nog bijna niemand van gehoord heeft,
een meesterwerk dat in de vergetelheid is geraakt, of een mooi stukje
werk van een ondergewaardeerde
componist: dat is waar Kamerkoor
Dualis altijd naar op zoek is. Inmiddels al negentien jaar lang. Het koor
– dat in Noord-Nederland bekend
staat om zijn evenwichtige koorklank
en uitdagende repertoire – streeft
ernaar om werken uit alle stijlperiodes
te brengen en kiest vaak voor thematisch samengestelde programma’s met
daarin ruimte voor de onbekende pareltjes. Dit resulteerde in gedenkwaardige concerten met prikkelende titels
als Echo van de ziel, Elements I & II,
Brot des Lebens, en Songs & Sonnets.

f0to: Jan Pruim

Natuurlijk houdt Dualis ook van het grotere gebaar. De afgelopen jaren zong het koor het
Stabat Mater van Scarlatti, Ein deutsches Requiem van Brahms en – in een flitsende samenwerking met de Provinciale Brassband Groningen – het Gloria van Rutter. Gedenkwaardig
was het Russische programma in oktober 2018 dat draaide om de zelden uitgevoerde en
zeer enerverende ‘10 Liederen van Revolutionaire dichters’ van Sjostakovitsj. Een steeds terugkerende samenwerking is die met The Northern Consort, waarmee de Johannes Passion
en de Hohe Messe van J.S. Bach, het Requiem van Mozart en Dixit Dominus van Handel
werden uitgevoerd, en in 2017 het vernieuwende ‘Stelling 96’ van de jonge Israëlische componiste Yaël Levy.
Bezetting Kamerkoor Dualis
Sopranen:
		

Sarah Buddeke, Marleen de Groot, Kirsten Heineman, Jantien Lagerweij,
Elsbeth Mulder, Ireen Niessen, Marianne Tent, Elise Zuiderveld

Alten: 		
		

Anne Arkenbout, Petra Bierling, Fenneke Bouwman, Margot Jeronimus,
Anda Vloedgraven, Anak Volger, Barbara van der Werff

Tenoren:

Jan Bardewee, Sybren Bouwer, Michaël Breedveld, Stephen Jones

Bassen:
		

Luuk Dijkhuis, Gertjan Kruizinga , Eltjo Mulder, Henk Timmerman,
Kees Visser, Rik Wobben
Kamerkoor Dualis
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Geert-Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen
Geert-Jan begint zijn muzikale carrière aan
het conservatorium van Groningen waar
hij piano studeert onder de hoede van Paul
Komen. In 2002 studeert hij af. Tijdens deze
studie wordt hij gegrepen door een andere
tak van sport, het dirigeren. Hij krijgt les van
Louis Buskens en studeert in 2002 af met een
uitvoering van het Requiem van Duruflé in
de versie voor solisten, koor, klein orkest en
orgel. In de jaren daarna groeit Geert-Jan uit
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. In de jaren daarna
was hij regelmatig gastdirigent bij dit koor, en
ook andere professionele gezelschappen zoals
het Nederlands Kamerkoor, Capella Frisiae
en Bachkoor Holland wisten en 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
leiding groeide dit koor uit tot een internationaal bejubeld gezelschap dat vele prijzen
won op muziekfestivals in heel Europa. In 2009 werd Geert-Jan uitgeroepen tot beste
dirigent van het Concorso Polifonico Seghizzi in Gorizia (Italië) en sindsdien krijgt
hij overal uit Europa uitnodigingen om lezingen te geven, concerten te dirigeren, of te
jureren.
Het didactische aspect ligt hem goed: naast dat hij regelmatig workshops geeft is
Geert-Jan sinds 2015 docent aan het Prins Claus Conservatorium. Tevens is hij hoofdvakdocent koordirectie aan het ArtEZ conservatorium in Zwolle en hoofddocent aan de
Leiderschap Academie Dirigenten (LEAD conductors), waar de leiderschapsaspecten
van het dirigeervak centraal staan.
Geert-Jan dirigeert naast Dualis ook het Toonkunstkoor Bekker, waarmee hij het grote
oratoriumwerk, meestal in samenwerking met Noord Nederlands Orkest uitvoert.
18
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Digitale nieuwsbrief
Wil je op de hoogte gehouden worden van de concerten van Kamerkoor Dualis, dan kun je
je 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,
neem dan contact op via info@kamerkoordualis.nl. We nodigen je dan uit om een keertje
mee te doen tijdens de wekelijkse repetitieavond. Daarna kunnen we een afspraak maken
voor een auditie. Momenteel is er plaats voor enkele bassen en tenoren.
Repetities zijn op woensdagavond van 19.30 uur tot 22.00 uur, Lutherse zaal in Groningen.

Kamerkoor Dualis
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Volgende concerten
Een uniek dubbelkorig project met het NVE!

Liberté
Dit jaar is het 75 jaar geleden dat Nederland bevrijd werd.
Dat wordt op allerlei manieren herdacht en gevierd met
grootse evenementen, exposities en voorstellingen.
Dualis gaat ook een bijdrage leveren aan alle festiviteiten, en
wel in de vorm van een bevrijdingsconcert met de titel ‘Liberté’. Het is een uniek project, want we doen dit samen met
een ander topkoor uit Groningen: het Noordelijk Vocaal Ensemble (NVE) o.l.v. Leendert Runia. Met in totaal 50 zangers
brengen de koren twee geweldige dubbelkorige koorwerken
ten gehore die stevig geworteld zijn in de Tweede Wereldoorlog, namelijk Figure humaine van Francis Poulenc & het
Requiem van Olivier Greif (Nederlandse première!). Beide
koren zingen ook nog apart van elkaar een aantal stukken.
Waar en wanneer:
8 mei (aanvang 20.00 uur) St. Martinuskerk in Sneek (ovb)
9 mei (aanvang 20.15 uur) Petrus & Pauluskerk in Loppersum
10 mei (aanvang 16.00 uur) San Salvatorkerk in Groningen
Entree: € 20,00 aan de kassa. € 17,50 voorverkoop via www.kamerkoordualis.nl
CJP, scholieren en studenten: € 10,00.

Uurtje Eeuwigheid
27 september (aanvang 14.00 uur) St. Jozefkathedraal in Groningen
Entree: gratis, met collecte na afloop.

G.F. Handel: Messiah
28 november (aanvang 19.30) Nicolaïkerk in Appingedam
29 november (aanvang 15.00) Der Aa-kerk in Groningen
Entree: € 27,50 aan de kassa. € 25,00 in de voorverkoop via www.kamerkoordualis.nl
Jongeren t/m 18 jaar betalen € 17,50 aan de kassa en € 15,00 in de voorverkoop.

www.kamerkoordualis.nl

