
	
 
 
 
Big to Basics: Edo de Waart 
 
WOENSDAG 25 JANUARI 2017, 21:00 UUR 
Amsterdam, Concertgebouw 
 
 
DONDERDAG 26 JANUARI 2017, 20:00 UUR 
Enschede, Grote Kerk (i.s.m. Wilminktheater) 

 
 
ZATERDAG 28 JANUARI 2017, 20:30 UUR 
Tilburg, Concertzaal 
Voorprogramma door Tilburgs Vocaal Ensemble, 20:00 
 
ZONDAG 29 JANUARI 2017, 20:15 UUR  
Groningen, Oosterpoort 
Voorprogramma door Jong Vocaal Groningen, 19:45 
 
 

•  
 
 
Uitvoerenden 
 
Nederlands Kamerkoor 
 
Sopranen 
Annet Lans 
Heleen Koele 
Mónica Monteiro 
Lauren Armishaw 
Saejeong Kim 
Maria Valdmaa 
 
Alten 
Marleene Goldstein 
Dorien Lievers 
Karin van der Poel 
Elsbeth Gerritsen 
Åsa Olsson 
 
Tenoren 
Stefan Berghammer 
William Knight 
João Moreira 
Albert van Ommen 
Endrik Üksvärav 
 
Bassen 
Kees Jan de Koning 
Gilad Nezer  
Jasper Schweppe 
Matthew Baker 
Florian Just 
 
 
 
Peter Dijkstra dirigent 
Matthias Havinga organist 

Programma 
 
Arvo Pärt *1935   
Solfeggio 
 
Thomas Jennefelt *1954 
Villarosa Sarialdi   
 
Philip Glass *1937 
Three Songs for Chorus a Cappella 

1. There are some men 
2. Quand les hommes vivront d’amour 
3. Pierre de soleil 

 
Arvo Pärt *1935 
De Profundis 
 
Arvo Pärt *1935 
Da Pacem Domine 
 
David Lang *1957 
Where you go 
 
Thomas Jennefelt *1954 
Vinamintra elitavi   
 
Philip Glass *1937 
Gedeelte uit Another look at Harmony part 4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

Helpt u ons het milieu te sparen? Gebruik uw smartphone of tablet om de 
teksten mee te lezen! U downloadt deze gratis op www.nederlandskamerkoor.nl 
op de informatiepagina van de juiste concertreeks. 
Komt u vaker naar onze concerten, bewaar dan ook het magazine: hierin staan 
toelichtingen voor meerdere concerten. 
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Arvo Pärt  (*1935) 
Solfeggio  

do - re - mi - fa - so - la - si - do  

	
Thomas Jennefelt (*1954) 
Villarosa Sarialdi  

Ori vidi anoori vidi 
anori vidiri oriano avi 
anori vidia avidi. 
Ah. 
Veni, veni arisao, 
sarialdi villarosa augentauri 
Ah. 
Oria intervi falavi no. 
Arimalorio 
Oh. 
Arima lotidiante forum, 
queria et falavino augem, 
locus vianovo, 
sulaterna vexitilla 
traudi corum alustari  
via novo intrevi falavi no 
augem pulsarialdi locus et  
sambandi nopulsa sarialdi helenami. 
Novo,  
Arimalori, loriosa augem pulsari  
locus avendi novo larem viam. 

(fictieve taal) 

 
 
Philip Glass (*1937) 
Three songs for Chorus a cappella  

1. There are some men  
(tekst: Leonard Cohen) 
 
There are some men 
who should have mountains 
to bear their names through time 
Grave markers are not high enough 
or green 
and sons go far away to lose the fist 
their father's hand will always seem 
 
I had a friend: he lived and died 
in mighty silence and with dignity 
left no book, son or lover to mourn. 
 
Nor is this a mourning song 
 
but only a naming of this mountain 
on which I walk 
fragrant, dark and softly white 
under the pale of mist 
I name this mountain after him. 
 

 
 
 
Er zijn mannen 
die bergen zouden moeten hebben 
om hun namen in de tijd door te geven. 
Graftekens zijn niet hoog genoeg of groen 
uitgeslagen 
en zoons trekken ver weg om te ontkomen aan hun vaders 
hand die zij altijd voor een vuist blijven aanzien. 
 
Ik had een vriend, hij leefde en stierf 
in machtige stilte en vol waardigheid. 
Hij liet geen boek, zoon of geliefde na die om hem rouwde 
 
Noch is dit een treurzang 
 
maar het dient slechts om een naam te 
geven aan deze berg, waarop ik loop 
geurig, donker en witachtig, 
onder de bleke mist. 
Ik noem deze berg naar hem. 
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2. Quand les hommes vivront d' amour 
(Tekst: Raymond Lévesque) 
 
Quand les hommes vivront d'amour 
Il n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours 
Mais nous nous serons morts mon frère 
 
Quand les hommes vivront d'amour 
Ce sera la paix sur la terre, 
Les soldats seront troubadours 
Mais nous nous serons morts mon frère 
 
Dans la grande chaîne de la vie 
Ou il fallait que nous passions 
Ou il fallait que nous soyons 
Nous aurons eu la mauvaise partie 
 
Quand les hommes vivront d'amour 
II n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours 
Mais nous nous serons morts mon frère 
 
Mais quand les hommes vivront d'amour 
Qu'l n'y aura plus de misère 
Peut-être songeront-ils un jour 
A nous qui serons morts mon frère 
 
Nous qui aurons aux mauvais jours 
Dans la haine et puis dans la guerre 
Chercher la paix chercher l'amour 
Qu'ils connaîtront alors mon frère 
 
Dans la grande chaîne de la vie 
Pour qu'il ait un meilleur temps 
II faut toujours quelque perdants 
De la sagesse ici bas c'est le prix. 
 
Quand les hommes vivront d'amour 
II n'y aura plus de misère 
Et commenceront les beaux jours 
Mais nous nous serons morts mon frère 
 
3. Pierre de soleil 
(Tekst: Octavio Paz) 
 
La vie, quand fut-elle vraiment nôtre? 
Quand sommes-nous vraiment ce que nous sommes? 
En vérité, seuls, nous ne sommes pas, 
nous ne sommes jamais si non vertige et vide,  
jamais la vie n'est nôtre, elle est aux autres, 
la vie n'est á personne, nous sommes tous la vie 
pain de soleil pour les autres, 
tous les autres que nous sommes, 
sortir de moi, me chercher  parmi les autres,  
les autres qui ne sont pas si je n'existe pas 
les autres qui me donnent existence. 
II n'y a pas de moi, toujours nous sommes nous autres, 
la vie est autres toujours la bas, 
plus loin, hors de toi, de moi, toujours horizon. 
la vie, quand fut-elle vraiment nôtre? 
Quand sommes-nous vraiment ce que nous sommes? 

 
 
 
Als mensen uit liefde leven 
Zal er geen ellende meer zijn 
En dan breken de goede tijden aan, 
Maar wij, wij zijn dan dood, mijn broeder. 
 
Als mensen uit liefde leven 
Zal er vrede op aarde zijn, 
Soldaten worden troubadours 
Maar wij, wij zijn dan dood, mijn broeder. 
 
In de grote keten van het leven 
Waar we doorheen moeten 
Waar we niet omheen kunnen, 
Zijn wij het die aan het kortste eind trekken. 
 
Als mensen uit liefde leven 
Zal er geen ellende meer zijn 
En dan breken de goede tijden aan, 
Maar wij, wij zijn dan dood, mijn broeder. 
 
Als mensen uit liefde leven 
Zal er geen ellende meer zijn 
Misschien denken ze op een dag 
Aan ons die dan dood zijn, mijn broeder. 
 
Wij hebben in slechte tijden, 
Met haat en daarna oorlog, 
De vrede gezocht en de liefde 
Die hen dan ten deel zal vallen, mijn broeder. 
 
In de grote keten van het leven 
Om betere tijden te bereiken 
Moeten er altijd een paar verliezers zijn, 
Dat is de prijs voor wijsheid hier op aarde. 
 
Als mensen uit liefde leven 
Zal er geen ellende meer zijn 
En dan breken de goede tijden aan, 
Maar wij, wij zijn dan dood, mijn broeder. 
 
 
 
 
Wanneer was het leven echt van ons? 
Wanneer zijn wij echt wat we zijn? 
De waarheid is: alleen kunnen wij niet bestaan,  
dan zijn we slechts duizelingwekkende leegte 
het leven is nooit van ons, het is van de anderen, 
het leven is niet van één persoon, wij zijn allemaal het leven 
brood van de zon voor de anderen 
alle anderen die wij zijn 
Laat me mijzelf verlaten, zoek naar mij te midden van de 
anderen, de anderen die er niet zijn als ik niet besta 
de anderen die mij bestaansrecht geven. 
Er is geen Ik, wij zijn altijd Wij, 
het leven is altijd de anderen daarginds 
Verder weg van jou, van mij altijd aan de horizon 
Wanneer was het leven echt van ons? 
Wanneer zijn wij echt wat we zijn? 
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Arvo Pärt (*1935) 
De profundis  

De profundis clamavi ad te, Domine; 
Domine exaudi vocem meam. 
Fiant aures tuae intendentes 
in vocem deprecationis meae. 
Si iniquitates observaveris, Domine, 
Domine quis sustinebit? 
Quia apud te propitiatio est; 
et propter legem tuam sustinui te, Domine. 
 
Sustinuit anima mea in verbo eius; 
speravit anima mea in Domino. 
A custodia matutina usque ad noctem 
speret Israhel in Domino. 
Quia apud Dominum misericordia, 
et copiosa apud eum redemptio. 
Et ipse redimet Israhel ex omnibus iniquitatibus eius. 

Uit de diepte roep ik tot u, Heer, 
Heer, hoor mijn stem, 
wees aandachtig, luister 
naar mijn roep om genade. 
Als u de zonden blijft gedenken, Heer, 
Heer, wie houdt dan stand? 
Maar bij u is vergeving; 
en op grond van Uw wet heb ik op U gewacht, Heer. 
 
Ik zie uit naar het woord van de Heer, 
mijn ziel ziet uit naar Hem.  
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat  
hoopt Israël op de Heer. 
Want bij de Heer is genade,  
bij hem is bevrijding, altijd weer. 
En Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden. 

	
	
Arvo Pärt (*1935) 
Da pacem Domine  

Da pacem Domine  
in diebus nostris 
quia non est alius 
qui pugnet pro nobis 
nisi tu, Deus noster. 

Geef vrede, Heer  
in onze dagen  
want er is er niemand anders  
die voor ons ten strijde trekt  
dan alleen U, onze God. 

	
	
David Lang (*1957) 
Where you go  

where you go 
where you stay 
where you live 
where you die 
 
don’t make me leave you 
don’t make me turn away from you 
don’t make me go 
 
where you go I will go 
where you stay I will stay 
where you live I will live 
where you die I will die 
 
don’t make me leave you 
I will never leave you 
don’t make me turn away from you 
I will never turn away from you 
don’t make me go 
I will never go. 

Waar je gaat 
waar je verblijft 
waar je leeft 
waar je overlijdt 
 
Dwing mij niet je te verlaten 
Dwing mij niet me van je af te keren 
Dwing me niet weg te gaan 
 
Waar je gaat, zal ik gaan 
Waar je verblijft, zal ik verblijven 
Waar je leeft, zal ik leven 
Waar je overlijdt, zal ik overlijden 
 
Dwing mij niet je te verlaten 
Ik zal je nooit verlaten  
Dwing mij niet me van je af te keren 
Ik zal me nooi van je afkeren 
Dwing me niet weg te gaan 
Ik zal nooit weggaan. 
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Thomas Jennefelt (*1954) 
Vinamintra elitavi  

O, larae avo 
vinamintra elitavi, vinamintra carisenta  
Vinamintra elita fanta alva bramita 
Carisenta invelo alla tritum 
vinamintra elitavi brevi, 
Steritrabilum et paldo, steritrabilum et faldo 
mori extrati in versus caldo numi 
Vinamintra elitavi brevimori caldo vinumita. 
 
Santranpara bivolatu, crevita in varabilis de.  
Valdoclaro piatante in cabani memorandi, memorandi 
falansivi antabolo velutandi, 
Valdo in rami et cabani memo, 
valdoclaro diatante in cabini memorandi, 
falansivi antabolo velutandi 
valdo in piatante, veluta nemo 
 
Silva, clara, villarosa: avoria mesti crinolita, quari volari 
con felicite  
vinamintra memorandi alustarem diacenta in cabani 
avoria mesti crinolita, sarita! 
 
Andravi et clarinila, Avo elita trapiliarona  
Clara larae, vinamintra vila stranda brevi 
vinamintra elitavi vina caro carisenta alla tritum, brevi, 
mori, caldo, amo villa Rosa vinaclari 
Alareva strida lena lita po, sari  
Aventi sariandi no aventi sariando no trminita 
Ah 
verite, stranuli quiralo misite 
in claro novo vita memo anori vitam fari lao. 

(fictieve taal) 

 
 
Philip Glass (*1937) 
Gedeelte uit Another look at Harmony part 4  

do - re - mi - fa - so - la - si - do  

 


