De Storm
ZATERDAG 14 MEI 2016, 20:15 UUR
Breda, Chassé Theater

ZATERDAG 21 MEI 2016, 20:15 UUR
Groningen, Oosterpoort

DINSDAG 17 MEI 2016, 20:30 UUR
Heerlen, Parkstad Theaters Limburg
Voorprogramma door Vocaal Ensemble Kerkrade, 20:00

ZONDAG 22 MEI 2016, 14:30 UUR
Enschede, Muziekcentrum
Voorprogramma door Kamerkoor Canteklaer, 14:00

DONDERDAG 19 MEI 2016, 20:00 UUR
Utrecht, TivoliVredenburg
Voorprogramma door Nieuwegeins Kamerkoor, 19:30

DINSDAG 24 MEI 2016, 20:15 UUR
Amsterdam, Concertgebouw

VRIJDAG 20 MEI 2016, 20:15 UUR
Nijmegen, De Vereeniging

WOENSDAG 25 MEI 2016, 20:15 UUR
Eindhoven, Muziekgebouw
DONDERDAG 16 JUNI 2016, 20:30 UUR
Den Haag, Festival Classique

•

Uitvoerenden

Programma

Nederlands Kamerkoor
Manoj Kamps dirigent
Hadewych Minis solist

Claude Debussy 1862-1918
Trois chansons de Charles d’Orléans

Sopranen
Heleen Koele
Annet Lans
Mónica Monteiro
Lauren Armishaw
Alten
Marleene Goldstein
Karin van der Poel
Elsbeth Gerritsen
Chantal Nysingh

Claudio Monteverdi 1567-1643
Zefiro torna à 5
Sofia Goebaidoelina *1931
Hommage à Marina Tsvetayeva, 1. Beneath the Waves
Eric Whitacre *1970
This Marriage
Evelin Seppar *1986
Near

Tenoren
Stefan Berghammer
William Knight
João Moreira
Endrik Üksvärav

Frank Martin 1890-1974
Songs of Ariel

Bassen
Gilad Nezer
Jasper Schweppe
Ralf Ernst
Florian Just

Rob Zuidam *1964
De Storm

Jurriaan Andriessen 1925-1996
Sonnet nr. 43

Titus Tiel Groenestege eindregie
Tido Visser concept
Spinvis tekst

Let op: het zaallicht staat bij deze voorstellingen uit. De liedteksten en vertalingen zullen dan
ook niet worden uitgedeeld tijdens de voorstellingen.

Manoj Kamps

Hadewych Minis

Manoj Kamps (Sri Lanka, 1988) begon zijn
muziekstudie bij Sureka Amerasinghe. Tegenwoordig
is hij Junior Fellow in Orkestdirectie aan het Royal
Northern College of Music in Manchester, waar hij
studeert met Sir Mark Elder, Clark Rundell en Mark
Heron. Hij is afgestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium Den Haag (ondersteund door het Kersjes
Fonds voor Dirigenten), waar hij orkestdirectie studeerde bij Jac van Steen en Kenneth Montgomery,
compositie bij Roderik de Man en Calliope Tsoupaki en
koordirectie bij Jos van Veldhoven en Jos Vermunt.
Daarnaast ontving hij coaching in koordirectie van
Daniel Reuss, ondersteund door het Ars Lunga Fonds,
en nam hij deel aan masterclasses met Juanjo Mena,
Vasily Petrenka, Jorma Panula, Marc Albrecht, George
Hurst en Simon Halsey.
Manojs repertoire reikt van de Renaissance tot hedendaagse muziek en bevat het hele spectrum van symfonische orkesten, instrumentale en vocale ensembles en
koren. Hij heeft concerten gedirigeerd met de Nederlandse Reisopera, het Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam, Ludwig, het Groot Omroepkoor,
ASKO|Schönberg, Silbersee/VocaalLAB en het Tokyo
Telemann Kamerorkest. Als assistent-dirigent werkte
hij met het Concertgebouworkest, BBC Philharmonic
Orchestra, Rundfunkchor Berlin, De Nationale Opera,
Royal Liverpool Philharmonic Orchestra, Nederlandse
Bachvereniging, Prague Symphony Orchestra en het
Noord Nederlands Orkest. Hij dirigeerde verschillende
premières van o.a. Michel van der Aa, Louis Andriessen, Karlheinz Stockhausen en Boudewijn Tarenskeen,
tijdens festivals als het Holland Festival, Gaudeamus
Muziekweek, Musica Sacra Maastricht en het AAA
Festival van het Koninklijk Concertgebouw.

In 1999 studeerde Hadewych af aan de Toneelacademie in Maastricht. Na de toneelschool vertrok ze naar
New York om daar Method Acting te studeren aan het
Lee Strasberg Theatre Institute.
In 2000 speelde zij de hoofdrol in de voorstelling De
Gelukkige Huisvrouw bij Het Vervolg. Daarna volgde
een driejarige samenwerking met theatergroep ZT
Hollandia. In 2003 volgde de solovoorstelling Minis en
de muziektheaterproducties Sentimenti, Inanna en Seemansliederen. In 2005 sloot Hadewych zich aan bij het
ensemble van Toneelgroep Amsterdam, waar zij onder
andere schitterde in voorstellingen als Scenes uit een
Huwelijk, Romeinse Tragedies en Angels in America.
Hadewych speelde een vaste rol in de serie Floor Faber
en had diverse gastrollen in o.a. Annie M.G., Baantjer
en Nieuw Dier. Ze speelde de rol van Prinses Maxima in
de VPRO-dramaserie De Kroon die in 2006 een Gouden Kalf ontving voor beste tv-drama. Op het witte
doek was Hadewych veelvuldig te bewonderen, zoals
in Phileine Zegt Sorry van Robert Jan Westdijk, Moordwijven van Dick Maas, Het Leven Uit een Dag van Mark
de Cloe en in de psychologische thriller Zwart Water
van Elbert van Strien, waar ze naast Barry Atsma de
hoofdrol speelde. Hadewych Minis viel meerdere
keren in de prijzen, waaronder een Gouden Kalf voor
Beste Actrice voor haar rol in Borgman.
Naast acteren heeft Hadewych een succesvolle
zangcarrière. Samen met Mike Boddé trad ze op door
heel Nederland met de muziekvoorstelling Gelukkig
met Hadewych en Mike en (in 2013) Vrij met Hadewych en
Mike. In 2013 bracht ze haar eigen cd uit en ging met
haar eigen band op tournee. Ook gaf ze gestalte aan
Rachel Hazes in de musical Hij Gelooft In Mij. Haar
tweede album komt dit najaar uit.
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Claude Debussy (1862-1918)
Trois chansons de Charles d’Orléans
I
Dieu! qu’il la fait bon regarder,
la gracieuse bonne et belle;
pour les grans bien que sont en elle
chacun est prest de la loüer.
Qui se pourroit d’elle lasser?
Tousjours sa beauté renouvelle.

God! wat heb je haar mooi gemaakt,
een sierlijk, goed en mooi schepsel;
voor wat zo goed is aan haar
moet elkeen haar wel prijzen.
Wie zou moe van haar worden?
Haar schoonheid vernieuwt zich steeds.

Par de ça, ne de là, la mer
nescay dame ne damoiselle
qui soit en tous bien parfais telle.
C’est ung songe que d’i penser:
Dieu! qu’il la fait bon regarder!

Niet hier, niet daar, noch overzee
is er een vrouw of jonge maagd
die in alles zo perfect is als zij.
Het is verrukkelijk om over haar te denken:
God! wat heb je haar mooi gemaakt!

II
Quant j’ai ouy le tabourin
sonner, pour s’en aller au may —
en mon lit n’en ay fait affray
ne levé mon chief du coissin;
en disant: il est trop matin
ung peu je me rendormiray.

Wanneer ik de tamboerijn hoor
klinken, die ons oproept tot de mei —
blijf ik veilig in mijn bed,
met mijn hoofd op het kussen,
zeggend: ’t is me te vroeg,
ik ga nog wat slapen.

Jeunes gens partent leur butin;
de non chaloir m’accointeray,
à lui je m’abutineray
trouvé l’ay plus prouchain voisin.

De jongelieden verdelen hun buit,
maar het vermag me niet op te winden,
ik heb mijn buit al binnen en heb
iets gevonden dat dichterbij is…

III
Yver, vous n’estes qu’un villain;
esté est plaisant et gentil
en témoing de may et d’avril
qui l’accompaignent soir et main.
Esté revet champs, bois et fleurs
de sa livrée de verdure
et de maintes autres couleurs
par l’ordonnance de nature.
Mais vous, Yver, trop estes plein
de nège, vent, pluye et grézil.
On vous deust banir en éxil.
Sans point flater je parle plein:
Yver, vous n’estes qu’un villain.

Winter, je bent een echte schurk;
wat zou je prettig zijn en aangenaam
in het kleed van mei en april,
dat hen avond en morgen begeleidt.
Als getooid zijn veld, bos en bloemen
met hun kleed van groen
en talloze andere kleuren
op bevel van de natuur.
Maar jij, winter, je brengt teveel
sneeuw, wind, regen en hagel.
Ik zou je graag ver weg verbannen.
Ik zeg het maar rechtuit:
Winter, je bent een echte schavuit.

Tekst: Charles d'Orléans (1394-1465)

•
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Claudio Monteverdi (1567-1643)
Zefiro torna
Zefiro torna, e 'l bel tempo rimena,
e i fiori e l'erbe, sua dolce famiglia,
e garrir Progne, e pianger Filomena,
e primavera candida e vermiglia.

De Westenwind keert terug en brengt het mooie weer,
En bloemen en kruiden vormen een zoete familie
De zwaluw kwettert, en de nachtegaal zingt
En de lente is puur en vermiljoen.

Ridono i prati, e 'l ciel si rasserena;
Giove s'allegra di mirar sua figlia;
l'aria e l'acqua e la terra è d'amor piena;
ogn' animal d'amar si riconsiglia.

De velden lachen en de hemel licht op;
Jupiter verheugt zich op de terugkeer van zijn dochter;
Lucht, water en aarde zijn vervuld van liefde;
Alle dieren - zich verzoenend - hebben elkaar lief

Ma per me, lasso!, tornano i più gravi
sospiri, che del cor profondo tragge
quella ch'al ciel se ne portò le chiavi;

Maar bij mij blijft niets anders terugkeren dan de zwaarste
zuchten, die mij uit het hart worden ontnomen
door haar die daarvan de sleutels mee ten Hemel nam

e cantar augelletti, e fiorir piagge,
e'n belle donne oneste atti soavi
sono un deserto, e fere aspre e selvagge.

En al zingen de vogels, en behagen de bloemen,
zelfs al zijn de mooie, eerlijke vrouwen zoet,
Dan nog ben ik een woestijn, vervuld van woestelingen en
wrede dieren.

Tekst: Francesco Petrarca (1304-1374)

•

Sofia Goebaidoelina (1931)
Hommage à Marina Tsvetayeva - 1. Beneath the Waves
Пало прениже волн
Бремя дневное.
Тихо взошли на холм
Вечные — двое.

De vermoeide zon is ondergegaan
in de golven van de zee.
En de twee onsterfelijken zijn kalm
de heuvel opgelopen.

Тесно — плечо с плечом —
Вст али в молчанье.
Два — под одним плащом –
Ходят дыханья.

Dicht tegen elkaar – zij aan zij –
staan ze zwijgend stil –
samen onder één jas schuilend,
hun adem vermengd.

Завт рашних спящих войн
Вождь — и вчерашних,
Молча ст оят двойной
Чёрноюбашней.

Een zal de nog sluimerende oorlogen van morgen
aanvoeren – de ander hoort nog bij die van gisteren.
Als een kerk met twee torens,
staan ze zij aan zij, stil in gedachten verzonken.

Змия мудрей ст оят ,
Голубя крот че. —
От че, возьми в назад,
В жизнь свою, от че!

Wijzer dan slangen,
zachtaardiger dan duiven,
bidden zij: Vader! Laat ons thuiskomen
en eeuwig rusten onder uw Zegen.

Через всё небо — дым
Воинст в Господних.
Борет ся плащ, двойным
Вздохом приподнят .

De Hemelse Oorlog kleurt
de luchten vuurrod.
De mantel bolt onder beider adem
en waait omhoog, fladderend in de wind.
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Ревност ьювзор разъят ,
Молит и ропщет … —
От че, возьми в закат ,
В ночь свою, от че!

Hun ogen vullen zich met bittere tranen van afgunst,
zij murmelen een gebed...
Vader, laat ons gaan Vader, met de ondergaande zon
mee in de nacht!

Празднуя ночи вход,
Дышат пуст ыни.
Тяжко — как спелый плод —
Падает : — Сыне!

Verheugd door de komst van de nacht,
herademen de woestijnen.
Luid, zoals de plof van rijp fruit dat de grond raakt,
weerklinkt: De Mensenzoon!

Смолкло в своём хлеву
Ст адо людское.
На золот ом холму
Двое — в покое.

De kudde van mensen slaapt
In zijn kooi.
De twee vinden rust
Op de heuvel van goud.

Tekst: Marina Tsvetayeva (1892-1941)

•

Eric Whitacre (*1970)
This Marriage
May these vows and this marriage be blessed.
May it be sweet milk, like wine and halvah.
May this marriage offer fruit and shade
like the date palm.
May this marriage be full of laughter,
our every day a day in paradise.
May this marriage be a sign of compassion,
a seal of happiness here and hereafter.
May this marriage have a fair face and a good name,
an omen as welcomes the moon in a clear blue sky.
I am out of words to describe
how spirit mingles in this marriage.

Mogen deze geloften en dit huwelijk gezegend zijn.
Moge het zoete melk zijn, zoals wijn en halva.
Moge dit huwelijk fruit en schaduw bieden
zoals een dadelpalm.
Moge dit huwelijk vol gelach zijn,
elke dag van ons beiden een dag in het paradijs.
Moge dit huwelijk een teken van mededogen zijn,
een bezegeling van geluk, hier en hierna.
Moge dit huwelijk een fraai uiterlijk en een goede naam
hebben, een voorteken zoals dat de maan verwelkomt in een
heldere blauwe nacht.
Ik heb geen woorden meer om te beschrijven
hoe dit huwelijk doortrokken raakt van levenskracht.

Tekst: Jalal ad-Din Rumi (1207-1273)

•

Evelin Seppar (*1986)
Near
How a mystic shape did move
Behind me and drew me,
Move still, oh, still, beside me.
When our two souls stand up,
Face to face, silent, drawing nigh and nigher,
Until the lengthening wings break into fire
At either curved point.
In this deep joy to see and hear thee
And breathe within thy shadow a new air,
I do not think of thee - I am too near thee.
Thy heart in mine with pulses that beat double.

[Ik bemerkte] hoe een geheimzinnige gedaante achter mij
Bewoog en mij naderde,
Dichter, dichterbij, en naast mij kwam.
Wanneer onze beide zielen zich oprichten,
Elkaar, oog in oog, zwijgend naderend, dichterbij
Totdat onze reikende vleugels vuur vatten
Aan beide gebogen punten.
In de intense vreugde om u te zien en te horen,
En in uw schaduw frisse lucht te ademen,
Denk ik niet aan u – ik ben te dicht bij u.
Uw hart in het mijne dat klopt voor twee.

Tekst: Elizabeth Barrett Browning (1806-1861)

•
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Frank Martin (1890-1974)
Songs of Ariel
I
Come unto these yellow sands,
And then take hands
Courtsied when you have and kissed
The wild waves whist.
Foot it featly here and there,
And sweet sprites, the burthen then bear.
Hark, hark! The watchdogs bark:
Bow-wow, bow-wow!
Hark! I hear the strain of strutting chanticleer cry:
Cock-a-diddle-dow!

Kom naar dit gele strand
en pak elkaar bij de hand:
als je elkaar begroet hebt en gekust
en de wilde golven hebt gesust.
Dans dan luchtig hier en daar
en zing, goede geesten, het refrein.
Hoor! hoor! de waakhonden blaffen:
Woef, woef!
Hoor! hoor! Ik hoor de trotse haan kraaien:
Kukeleku!

II
Full fathom five thy father lies:
Of his bones are coral made;
Those are pearls that were his eyes:
Nothing of him that doth fade.
But doth suffer a sea change
Into something rich and strange.
Seanymphs hourly ring his knell:
Hark! now I hear them, ding dong bell.

Vijf vadem diep ligt je vader;
van zijn beenderen wordt koraal gemaakt;
deze parels waren eens zijn ogen:
niets van hem vergaat.
Alles verandert door de zee
in iets moois en zeldzaams.
Ieder uur luiden de zeenimfen de doodsklok:
Luister! Ik hoor ze, ding dong.

III
Before you can say ‘come and go’
And breathe twice and cry ‘so-so’;
Each one, tripping on his toe,
Will be here with mop and mow.
Do you love me, master, no?

Voordat u kunt zeggen ‘kom en ga’
en tweemaal uitroept ‘aha’;
Zorg ik dat elk paraat
grijnzend voor u staat.
Houdt u van mij, meester, nee?

IV
You are three men of sin, whom Destiny,
That hath to instrument this lower world,
And what is in’t, the never surfeited sea
Hath caused to belch up you and on this island
Where man doth not inhabit;
You ‘mongst men being most unfit to live.
I have made you mad: And even with such like valor,
Men hang and drown their proper selves. You fools!
I and my fellows are ministers of fate;
The elements, of whom your swords are temper’d,
May as well wound the loud winds,
Or with bemock’d at stabs kill the still closing waters,
As diminish one dowle that’s in my plume;
My fellow ministers are like invulnerable;
If you could hurt, your swords are now
Too massy for your strengths, and will not be uplifted.
But remember - For that’s my business to you That you three from Milan did supplant good Prospero;
Exposed unto the sea, which hath requit it,
Him, and his innocent child:
For which foul deed the powers, delaying, not forgetting,
Have incensed the seas and shores,
Yea, all the creatures, against your peace:
Thee, of thy son, Alonso, they have bereft;

U heeft alle drie gezondigd en
als straf heeft het noodlot,
dat over deze wereld heerst,
u door de onverzadigde zee
laten uitspuwen op dit onbewoonde eiland,
want u bent geen gezelschap waard.
Ik heb u van uw zinnen beroofd. Met dat soort moed
verhangen en verdrinken mensen zich. Dwazen!
Ik en mijn kameraden zijn dienaars van het lot.
U kunt net zo min met uw zwaard
de wind doorklieven
of het water scheiden,
als een veertje van mijn vleugels krenken.
Mijn broeders zijn even onkwetsbaar.
Al kon u ons verwonden, u krijgt
uw zwaard niet weer omhoog.
Het is mijn taak u eraan te herinneren
hoe u Prospero uit Milaan hebt verjaagd
en hem en zijn onschuldig kind
aan de zee ten prooi hebt gegeven.
Voor die boze daad hebben de nooit vergetende machten
de zeeën, stranden en alle schepselen
tegen u opgehitst.
U hebben ze van uw zoon, Alonso, beroofd.
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And do pronounce by me:
Lingering perdition, worse than any death can be at once,
Shall step by step attend you and your ways;
Whose wrath to guard you from Which here, in this most desolate isle, else falls
Upon your heads - is nothing but heart’s sorrow
And a clear life ensuing.

En door mij zeggen ze:
Uw ondergang zal trager en erger zijn dan een stille dood
en zal u stap voor stap volgen op al uw wegen.
Om aan die toorn te ontkomen
die u anders op dit troosteloze eiland
boven het hoofd hangt, helpt alleen berouw,
gevolgd door onbesproken gedrag.

V
Where the bee sucks, there suck I;
In a cowslip’s bell I lie;
There I couch when owls do cry.
On the bat’s back I do fly
After summer merrily.
Merrily shall I live now,
Under the blossom that hangs on the bough.

Honing zuig ik als een bij,
in een bloemkelk vlij ik mij;
bij het uilgekras leg ik mij neer;
De vleermuis vliegt me heen en weer;
de zomer nadert blij,
blij zal ik nu leven
onder de bloesempracht die de takken doet leven.

Tekst: William Shakespeare (1564-1616)

•

Jurriaan Andriessen (1925-1996)
Sonnet nr. 43
When most I wink, then do mine eyes best see,
For all the day they view things unrespected;
But when I sleep, in dreams they look on thee,
And darkly bright are bright in dark directed.
Then thou, whose shadow shadows doth make bright,
How would thy shadow's form form happy show
To the clear day with thy much clearer light,
When to unseeing eyes thy shade shines so!
How would, I say, mine eyes be blessed made
By looking on thee in the living day,
When in dead night thy fair imperfect shade
Through heavy sleep on sightless eyes doth stay!
All days are nights to see till I see thee,
And nights bright days when dreams do show thee me

In diepste slaap pas onderscheid ik scherp,
Want heel de dag zie ik wat mij niet zint,
Maar van mijn droom ben jij het onderwerp
Dat ik, blind ziend, in mijn zwart blikveld vind.
Jij wiens afschaduwing het duister temt,
Hoe blij zal van je schaduw 't wezen zijn
Bij dag, waarop je zoveel lichter bent,
Als reeds je schim voor 't nietsziend oog zo schijnt!
Hoe heerlijk wordt mijn oog door jou gestreeld
Wanneer ik je in 't levend licht hervind,
Nu in het duister zelfs je schaduwbeeld
Nog zichtbaar blijft als slaap het oog verblindt!
Mijn dag is nacht tot jij terug zult komen,
Mijn nacht dag als ik jou zie in mijn dromen.

Tekst: William Shakespeare (1564-1616)

•
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