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nederlands 
kamerkoor

Het Nederlands Kamerkoor behoort al 80 jaar tot de 
wereldtop. Het staat vanaf het prille begin bekend om 
zijn avontuurlijke en vernieuwende koers: met het uit-
zetten van opdrachten aan grote componisten en jong 
talent, met de ontwikkeling van nieuwe vormen, en met 
spannende samenwerkingen. Het leidt tot concerten die 
ontroeren én prikkelen.

Het Nederlands Kamerkoor wordt geroemd door critici 
in binnen- en buitenland: “Het Nederlands Kamerkoor 
blijkt voor de koormuziek wat het Concertgebouworkest 
is voor de orkestmuziek: een toonaangevend top-
ensemble”, aldus de Volkskrant (2016).

Educatie en participatie maken onlosmakelijk deel uit 
van de missie van het koor. Het Nederlands Kamerkoor 
verzorgt workshops en ‘adopteert’ koren als voor-
programma van zijn eigen concerten.

Sinds 2015 is Peter Dijkstra chef-dirigent van het koor. 
Hij is een van de meest gevraagde koordirigenten ter 
wereld en staat keer op keer garant voor sprankelende 
uitvoeringen. Zijn voorgangers waren Hans van de 
Hombergh, Kerry Woodward, Uwe Gronostay, Tõnu 
Kaljuste, Stephen Layton en Risto Joost. Het koor werd 
opgericht door Felix de Nobel, die tot 1972 de eerste 
chef-dirigent was.

Sinds mei 2015 is het Nederlands Kamerkoor gevestigd 
in Utrecht.

Meer informatie: www.nederlandskamerkoor.nl

•

Amsterdam Sinfonietta is al 25 jaar het enige professionele 
strij korkest in Nederland en treedt op over de hele wereld. 
Het ensemble werd in 1988 opgericht met Lev Markiz 
als eerste artistiek leider. In de afgelopen jaren maakte 
Amsterdam Sinfonietta tournees door Europa, China, 
Amerika en Australië. Het trad op in concertzalen als 
Barbican Hall in Londen, Cité de la Musique in Parij s, 
National Centre of Performing Arts in Beij ing en 
Konzerthaus in Berlij n.

Het ensemble dat uit 22 strij kers bestaat wordt geleid 
door violiste en artistiek leider Candida Thompson. 
Daarmee onderscheidt Amsterdam Sinfonietta zich 
van gangbare orkesten. Zonder dirigent spelen vergt 
een grote inzet en betrokkenheid van alle musici. 
Het repertoire omvat uiteenlopende muzikale stij len, 
van barok tot hedendaags. Naast de uitvoeringen van 
bekend repertoire breekt het orkest ook een lans voor 
onbekend gebleven of nieuw repertoire. Amsterdam 
Sinfonietta speelde in de afgelopen seizoenen premières 
van onder meer Sofi a Goebaidoelina, Florian Maier, 
Michel van der Aa, Bryce Dessner, Pēteris Vasks, 
Jörg Widmann, Thomas Larcher en Sally Beamish.

Kenmerkend voor Amsterdam Sinfonietta is de innovatieve 
programmering. Hiervoor won het ensemble in 2013 de 
klassieke muziekprij s De Ovatie. Regelmatig brengt het 
orkest, naast het gevestigde strij kersrepertoire, originele 
en spannende combinaties van muziekwerken, gaat het 
onverwachte samenwerkingen aan of voert het grens-
verleggende concepten uit, met onder andere 
videokunst, dans en theater. Amsterdam Sinfonietta 
werkte samen met gerenommeerde musici zoals Sergei 
Khachatryan, Barbara Hannigan, Patricia Kopatchinskaja, 
Janine Jansen, Dejan Lazić, Steven Isserlis, Isabelle 

Faust, Alexander Melnikov, Nino Gvetadze, Christianne 
Stotij n, Patrick Watson en Wende.

Met de educatieve voorstelling KleuterSinfonietta bereikt 
Amsterdam Sinfonietta jaarlij ks duizenden kinderen 
in Nederland. Daarnaast organiseert het orkest 
de Sinfonietta Strij kersdagen waarin jonge strij kers 
deelnemen aan workshops en in speciaal geformeerde 
strij korkesten optreden voor publiek.

Met Candida Thompson heeft Amsterdam Sinfonietta 
sinds 2004 een reeks cd’s uitgebracht in samenwerking 
met het kwaliteitslabel Channel Classics, waaronder 
‘Britten’ (2013), ‘Shostakovich Weinberg’ (2013), ‘The 
Argentinian Album’ (2014) en ‘Schubert String Quintet’ 
(2015). Het orkest nam recentelij k ook op voor labels 
als ECM, Sony Classical en Deutsche Grammophon. 

In de afgelopen seizoenen maakte het orkest tournees 
met Sol Gabetta, Martin Fröst, Janine Jansen en 
Thomas Hampson. In mei 2017 maakt het ensemble 
een Europese tournee en voor seizoen 2017-2018 
staan tournees gepland door Europa en Zuid-Amerika.

•



requiem van
fauré

Programma

K. Nystedt (1915-2014)
Immortal Bach (1987)
(voor koor a cappella)

J.S. Bach (1685-1750)
Chaconne uit Tweede partita, BWV 1004 (1720) 
(bewerking voor viool solo en klein koor door 
Helga Thoene; 2009) 

A. Pärt (1935)
Da pacem Domine (2004)
(voor koor a cappella)

D. Sjostakovitsj (1906-1975)
Kammersinfonie, opus 110a (1960)
(bewerking voor strijkorkest van het Achtste 
strijkkwartet door Rudolf Barshai; 1974)
I Largo
II Allegro molto
III Allegretto
IV Largo
V Largo

•••

G. Fauré (1845-1924) 
Requiem, opus 48 (1887-88/1893/1900)
(in een nieuwe versie van Wijnand van Klaveren; 
2017)
I Introïtus et Kyrie 
II Offertorium 
III Sanctus 
IV Pie Jesu 
V Agnus Dei, Lux Aeterna 
VI Libera me 
VII In paradisum
•

Nederlands Kamerkoor
Amsterdam Sinfonietta
Candida Thompson leiding en viool
Judith van Wanroij sopraan
Thomas Oliemans bariton
Peter Dijkstra repetitor

Donderdag 21 september, 20.15 uur
Utrecht, TivoliVredenburg
(concert live op NPO Radio4)

Vrijdag 22 september, 20.00 uur
Enschede, Muziekcentrum
(inleiding door Ben Coelman, 19.00 uur)

Zaterdag 23 september, 20.00 uur
Arnhem, Musis

Dinsdag 26 september, 20.15 uur
Amsterdam, Het Concertgebouw
(eigen programmaboek Preludium)
•

Tournee naar Zuid-Amerika
Voorafgaand aan de concerten in Nederland  
geven Amsterdam Sinfonietta en Nederlands 
Kamerkoor vijf concerten in Mexico, Colombia, 
Argentinië en Chili.
Meer informatie: www.sinfonietta.nl en  
www.nederlandskamerkoor.nl

de musici

Nederlands Kamerkoor

sopranen
Heleen Koele*
Annet Lans
Mónica Monteiro
Cressida Sharp*
Saejeong Kim

alten
Elsbeth Gerritsen*
Marleene Goldstein*
Karin van der Poel
Chantal Nysingh
Jenni Reineke

tenoren
Stefan Berghammer*
Alberto ter Doest
William Knight*
João Moreira
Emilio Aguilar

bassen
Kees Jan de Koning
Gilad Nezer
Jasper Schweppe
Florian Just
Hans Wijers

Amsterdam Sinfonietta

viool 1
Candida Thompson*
Ingrid van Dingstee
Arnieke Ehrlich
Nicoline van Santen
Karen Segal
Saskia Otto

viool 2
Jacobien Rozemond
Petra Griffioen
Frances Thé
Diet Tilanus
Inki Varga
Simona Bonfiglioli

altviool
Daniel Bard
Els Goossens
Ernst Grapperhaus
Anne-Bartje Fontein
Floor Le Coultre

cello
Kaori Yamagami
Maarten Mostert
Michiel Weidner
Alice Gott

contrabas
Ying Lai Green
Servaas Jessen

harmonium
Dirk Luijmes

hoorn
Elizabeth Chell
Lies Molenaar

* solisten in de Chaconne



biografie

Judith van Wanroij
sopraan

De Nederlandse sopraan Judith van Wanroij  
studeerde bij Margreet Honig aan het 
Conservatorium van Amsterdam en aan de 
Dutch National Opera Academy. Ze won de  
eerste prijs bij de Erna Spoorenberg Vocalisten 
Presentatie en nam deel aan de Jardin des Voix 
2005 (Les Arts Florissants). 

Ze maakte haar debuut met titelrol La Périchole. 
Haar repertoire vermeldt onder meer Musetta in 
La Bohème, Karolina in Dvê Vdovy, Drusilla/Virtù/
Damigella/Valletto in L’incoronazione di Poppea 
(Opéra de Lyon, DNO, Liceu Barcelona), Julia in 
Der Vetter aus Dingsda (De Nieuwe Nederlandse 
Operette), Belinda in Dido and Aeneas (Wiener 
Festwochen, DNO, Aix-en-Provence), Echo in 
Ariadne auf Naxos (Teatro Real Madrid), 
Rossweisse Die Walküre (Vlaamse Opera), 
Thisbé Pirame et Thisbé (Angers Nantes Opéra), 
Madrigaux Monteverdi (Aix-en-Provence), 
Psyche in Kreneks Orfeo und Eurydike (Teatro 
Real Madrid), Servilia in Clemenza di Tito (Opéra 
de Lyon), Ilia Idomeneo (Opéra de Nancy, DNO, 
Théâtre de Luxembourg), Despina Cosi fan Tutte 
(Aix-en-Provence, Théâtre du Luxembourg),  
titelrol Grétry’s Andromaque (Schwetzingen, 
Montpellier, Nürnberg), Female Chorus The Rape 
of Lucretia (Angers Nantes Opéra), Junon Platée 
(Opéra de Strasbourg), Donna Elvira Don 
Giovanni (DNO), Émilie/Fatime Les Indes galan-
tes (Grand Théâtre de Toulouse) en Hissiphile in 
Vogels La Toison d’Or (Staatstheater Nürnberg).

Van Wanroij werkt met dirigenten als William 
Christie, René Jacobs, Raphael Pichon, 
Emmanuel Krivine, Jesús López Cobos, Jérémie 
Rhorer, Christophe Rousset, Edo de Waart en 
Jaap van Zweden. 

In 2015 was Van Wanroij solist in het 
Weihnachtsoratorium tijdens de Kerstmatinee 
onder leiding van Jan Willem de Vriend, andere 
recente en aankomende engagementen om-
vatten onder andere de rol van Ilia in Idomeneo 
(Essen), de titeltol in Luigi Rossi’s Orfeo (co- 
productie van Opéra national de Lorraine, Opéra 
National de Bordeaux, Opéra Royal de Versailles 
en Théâtre de Caen), de titelrol in Phèdre (Caen 
en Parijs), de titelrol in Lully’s Alceste, het 
Requiem van Mozart en Fauré.
•

Thomas Oliemans
bariton

De Nederlandse bariton Thomas Oliemans ont-
ving in 2013 de “Prix d’ Amis” van De Vrienden 
van De Nationale Opera voor zijn vertolking van 
de rol van Papageno in Mozarts Die Zauberflöte, 
een productie van Simon McBurney. Hij maakte 
zijn professionele operadebuut als de Vader in 
Hans Werner Henzes Pollicino met de Nationale 
Reisopera, waar hij ook de rollen vertolkte van 
Minos in Arianna in Creta (Händel) en Ned Keene 
in Peter Grimes (Britten).

Recente hoogtepunten in de opera zijn de titel -
rol in Ambrois Thomas’ Hamlet bij de opera in 
Göteborg, de rol van Ping in Puccini’s Turandot 
in de Bregenzer Festspiele en Lescaut in 
Puccini’s Manon Lescaut bij de Nationale Opera 
in Amsterdam (première oktober 2016). 

Andere recente engagementen zijn o.m. de rol 
van Il Conte di Almavia in Le Nozze di Figaro  
in Göteborg, Ramiro in een concertante versie 
van L’heure espagnole met het Nederlands 
Philharmonisch Orkest, Donner in Das Rheingold 
bij het Grand Théâtre de Genenève, Hercule in 
Glucks Alcete bij Teatro Real in Madrid en zijn 
debuut bij het Royal Opera House Covent 
Garden als Schaunard in La Bohème. Ook was 
hij o.a. te zien in producties bij Théâtre du 
Capitole in Toulouse, Festival d’Aix-en-Provence, 
De Nationale Opera, Opéra national de Lorraine,  
de Scottish Opera en Opéra National du Rhin.

Als concertzanger zong Thomas Oliemans  
recent in Mendelssohns Elias met de Akademie 
für Alte Musik Berlin en het RIAS Kammerchor 
(op cd uitgebracht door Accentus in maart 
2016), het Royal Liverpool Philharmonic en 
Bachs Matthäus Passion met het Concert-
gebouw Orkest.
Met zijn breed georiënteerde liedrepertoire is 
Thomas Oliemans een veelgevraagd liedzanger. 
Zo gaf hij recitals in onder andere het Concert-
gebouw Amsterdam, Wigmore Hall Londen en 
de Tonhalle in Zürich. Hij werkt regelmatig samen 
met pianisten als Malcolm Martineau, Roger 
Vignoles, Rudolf Jansen en Paolo Giacometti. 

In seizoen 2016/17 was Thomas Oliemans  
o.a. te zien als Redburn in Billy Budd en Silvio  
de Nardi in Bomarzo, beide bij Teatro Real in 
Madrid, als solist in Händels Israel in Egypt  
met het Scottish Chamber Orchestra o.l.v.  
Peter Dijkstra, de Veertiende symfonie van 
Sjostakovitsj met het Orquestra Sinfónica de 
Castill y León (Spanje) en in Gades Comala  
met Accentus.

Thomas Oliemans studeerde aan het conserva-
torium van Amsterdam bij Margreet Honig, waar-
na hij zijn zangstudie voortzette bij KS Robert 
Holl, Elio Battaglia en Dietrich Fischer-Dieskau. 
•



Requiems voor strijkers en zangers
Het Nederlands Kamerkoor en Amsterdam 
Sinfonietta delen het podium voor een program-
ma met drie requiems. De Kammersinfonie opus 
110a van Sjostakovitsj is formeel geschreven  
ter nagedachtenis van slachtoffers van fascisme 
en oorlog. Maar uit bronnen bleek later dat de 
componist onder grote druk van het toenmalige 
regime het werk eigenlijk schreef als requiem 
voor zichzelf. Musicologe Helga Thoene dook  
in Bach-archieven en vond aanleidingen om  
aan te nemen dat de componist de beroemde 
Chaconne voor viool solo had geschreven  
ter gelegenheid van de dood van zijn vrouw.  
Het derde requiem betreft dat van Gabriel Fauré. 
Ook de werken van Nystedt en Pärt volgen  
het sterfelijkheidsthema. Nystedt schrijft een 
hommage aan het eeuwenoverstijgende genie 
Bach en Pärt componeert een roep om vrede 
naar aanleiding van de aanslagen in Madrid.  
In dit bijzondere programma komt de innige  
samenwerking en artistieke verbondenheid  
van deze twee ensembles op unieke wijze  
naar voren.

Requiem van Sjostakovitsj
Het Achtste strijkkwartet van Dmitri Sjostakovitsj 
is misschien wel zijn aangrijpendste en bekend-
ste werk, maar over de bron van dit kwartet  
bestaat verwarring. In tegenstelling tot de auto-
graaf, staat bovenaan iedere gedrukte partituur 
dat het strijkkwartet is geschreven “ter nage-
dachtenis aan de slachtoffers van fascisme  
en oorlog”. Daardoor is het kwartet lange tijd  
in verband gebracht met de Tweede Wereld - 
oorlog. Dit werd versterkt door de omgeving 
waarin Sjostakovitsj dit kwartet schreef. In de 

zomer van 1960 reisde Sjostakovitsj naar de 
DDR om in de buurt van Dresden de muziek  
voor de oorlogsfilm De vijf dagen en nachten  
te voltooien. In die tijd waren de zware verwoes-
tingen ten gevolge van de oorlog nog goed 
zichtbaar. Eerder schreef Sjostakovitsj naar  
aanleiding van de horror en vernietiging van  
dezelfde oorlog al zijn Zevende en Achtste  
symfonie. Vlak na de première van het Achtste 
strijkkwartet zei Sjostakovitsj in een kort inter-
view dat hij dit kwartet op wilde dragen “ter  
nagedachtenis aan de slachtoffers van fascisme 
en oorlog”. 

Maar uit latere bronnen bleek dat Sjostakovitsj 
deze uitspraak waarschijnlijk deed om de werke-
lijke toedracht te camoufleren. In 1960 maakte 
Sjostakovitsj een zware depressie door. Hij had 
toegegeven aan de druk van de overheid om toe 
te treden tot de Communistische partij. Dmitri 
Sjostakovitsj was na jaren verzet toch partijlid 
geworden. Hij zag dit zelf als een moreel dood-
vonnis en schaamde zich. “Je weet niet hoe ze 
me hebben opgejaagd”, zei hij tegen een goede 
vriend. Uit correspondentie van die tijd blijkt dat 
Sjostakovitsj er zelfs over dacht om zelfmoord  
te plegen. Zijn dochter Galina herinnerde zich 
dat haar vader op een zomerdag in 1960 het 
huis uitkwam, de tuin inliep en aankondigde dat 
hij net een werk had afgemaakt ter nagedachte-
nis aan hemzelf. Kortom het ‘slachtoffer van fas-
cisme’, waaraan het kwartet was opgedragen, 
dat was Dmitri Sjostakovitsj zelf.

In een brief aan de componist Isaac Glickman 
werpt de componist meer licht op dit autobio-
grafische werk:

toelichting

“ Ik dacht dat er na mijn dood wel niemand zou 
zijn die een werk ter nagedachtenis van mij zou 
componeren, dus ik kon er maar beter zelf een 
schrijven. Het titelblad zou de volgende op-
dracht kunnen dragen: ‘Ter nagedachtenis aan 
de componist van dit kwartet’. Het hoofdthema 
van het kwartet wordt gevormd door de tonen 
D-Es-C-H, ofwel mijn initialen dus. In het kwar-
tet komen ook thema’s voor uit mijn eigen com-
posities alsmede het revolutielied ‘Zamuchen 
tyazholoy nevolyey’ (vert. ‘Gemarteld door  
zware gevangenschap’).”

Na de première-uitvoering door het destijds  
beroemde Beethoven strijkkwartet werd het  
werk een ware hit. Het Strijkkwartet opus 110 
werd door de hele Sovjet Unie gespeeld en  
er verschenen zelfs tal van ongeautoriseerde  
bewerkingen van het werk. De dirigent Rudolf 
Barshai maakte een bewerking voor strijkorkest 
van het Achtste strijkkwartet en legde die aan  
de componist voor. Sjostakovitsj autoriseerde 
het arrangement meteen en doopte het werk 
Kammersymfonie opus 110a. Later zou Barshai 
met instemming van Sjostakovitsj ook het Tiende 
strijkkwartet bewerken voor strijkorkest.

Willem de Bordes,
Artistiek coordinator & programmeur

Bachs meesterlijke Chaconne 
Een van de indrukwekkendste composities  
van Johann Sebastian Bach is de Chaconne 
voor viool solo uit de Tweede partita, BWV 1004. 
Het is een monument op zich, het hoogtepunt  
uit het repertoire voor viool. Over de ontstaans-
geschiedenis is helaas maar weinig bekend. 

Bach schreef de sonates en partita’s voor viool 
solo waarschijnlijk rond 1720, toen hij werkzaam 
was aan het hof van prins Leopold van Köthen. 
Maar de opdrachtgever is niet bekend, noch de 
naam van de violist die dit werk in première heeft 
gebracht. Wellicht had Bach zich laten inspireren 
door één van de virtuoze violisten uit Dresden, 
zoals bijvoorbeeld Johann Georg Pisendel, maar 
die gedachte berust op ongefundeerde vermoe-
dens. In ieder geval bevat deze muziek talloze 
technische en muzikale uitdagingen die zelfs 
voor de allergrootste musici intimiderend zijn. 
Niemand minder dan Johannes Brahms hoorde 
in de Chaconne “een complete wereld, met de 
diepste gedachten en geweldigste ervaringen”. 

Het fundament van de Chaconne bestaat uit vier 
dalende noten, in de eerste maten verstopt in  
de bastonen van de indrukwekkende akkoorden.  
Dit figuur vormt de basis voor maar liefst 64 vari-
aties waarbij Bach alle technische mogelijkheden 
van de viool benut. De muziek is ongekend poly-
foon, soms is het bijna niet te geloven dat het 
maar één violist is die met slechts vier snaren  
de complexe harmonieën ten gehore brengt.  
Dat maakt de Chaconne tot één van de moeilijk-
ste werken voor viool. “Heeft men nu geen abso-
lute vioolvirtuoos in de buurt, dan is het nog het 
grootste genot haar simpelweg voor zich in de 
geest te laten klinken”, schreef Brahms. 

Amsterdam Sinfonietta heeft natuurlijk wél  
een violist beschikbaar die de Chaconne gaat 
spelen: artistiek leider Candida Thompson. 
Samen met zes zangers uit het Nederlands 
Kamerkoor voert zij vanavond een bijzondere 
versie uit, gebaseerd op een onderzoek van 



Helga Thoene. Deze Duitse musicologe dook  
in Bach-archieven en vond aanleidingen om  
aan te nemen dat de componist de beroemde 
Chaconne voor zijn overleden (eerste) vrouw 
Maria Barbara had geschreven. Thoene heeft 
aangetoond dat Bachs partituur vol zit met  
ge talensymboliek en koraalmelodieën die haar  
theorie ondersteunen. Zij voegde deze melodie-
en met tekst en al toe aan de toch al zo com-
plexe vioolpartituur. Het resultaat is verbluffend.

Meditaties van Nystedt en Pärt
Dat Bachs muziek van een onsterfelijke schoon-
heid is blijkt onder andere uit de indringende 
muziek van de Chaconne. Geen wonder dat veel 
componisten zich, tot aan de dag van vandaag, 
hebben laten inspireren door de geniale muziek 
van Bach. De Noorse componist en koordirigent 
Knut Nystedt baseerde zijn Immortal Bach bij-
voorbeeld op twee openingsregels van Bachs 
Komm süsser Tod, BWV 478. De anonieme tekst 
verwelkomt de dood als een opening naar rust 
en vrede. Nystedt speelt met de partituur van 
Bach: hij splitst zijn vierstemmige a cappella- 
bewerking op in vijf groepen. Ze zingen dezelfde 
noten en woorden, maar in verschillende tempi. 
De harmonieën van Bach maken langzaam 
plaats voor mysterieuze klanken die de luisteraar 
meevoeren naar een andere wereld.

Immortal Bach is niet het enige werk voor  
koor a cappella dat op het programma staat.  
Het Nederlands Kamerkoor zingt ook nog een 
kort koorwerk van de Estse componist Arvo  
Pärt dat goed past bij het requiem-thema.  
Op verzoek van de beroemde Spaanse gambist 
en dirigent Jordi Savall schreef Pärt zijn  

Da pacem Domine twee dagen na de terroris - 
t ische aanslagen in Madrid in 2004, ter nage-
dachtenis aan de slachtoffers. Da pacem 
Domine roept bovendien de zinsnede ‘dona  
nobis pacem’ uit het Agnus Dei van de doden-
mis in herinnering. Hoewel het muzikale idioom 
van Nystedt en Pärt heel verschillend is, hebben 
de twee koorwerken wel een vergelijkbaar effect 
op de luisteraar: het zijn betoverende meditaties.

Requiem van Fauré
Het derde requiem van deze avond is van de 
Franse componist Gabriel Fauré: een dodenmis 
met teksten uit de katholieke eredienst voor 
koor, orkest en solisten. Maar Fauré schreef  
wel een heel ander requiem dan gebruikelijk.  
Zijn muziek is ingetogen, troostrijk en sereen  
en vooral ook minder dreigend dan de meeste 
requiems. Dat komt onder andere omdat het 
Dies Irae ontbreekt. Deze tekst over de Dag  
des Oordeels, die eigenlijk na het Kyrie hoort  
te klinken, is zeer onheilspellend en krijgt bij  
de meeste componisten een dramatische toon-
zetting. Denk bijvoorbeeld aan de requiems  
van Mozart, Verdi en Berlioz. Fauré heeft in zijn 
requiem alleen de laatste frase van het Dies  
Irae behouden: het Pie Jesu, met een prachtige 
sopraansolo waarin maar liefst tien keer het 
woord ‘requiem’ (‘rust’) klinkt. In de woorden  
van de componist zelf: “Mijn requiem drukt niet 
zo zeer de angst voor de dood uit, als wel de 
vreedzaamheid van de eeuwige rust. Want zo  
zie ik de dood: als een gelukkige overgave,  
als een streven naar iets beters en niet als een 
vreugdeloze overgang naar het onheilspellende 
onbekende.”

De eerste versie van Fauré’s Requiem (1887-88) 
was voor koor, sopraan en een klein orkest  
zonder hout-en koperblazers en zelfs zonder  
violen, maar wel met één prachtige vioolsolo  
in het Sanctus. Deze eerste versie bestond uit 
vijf delen: Introïtus et Kyrie, Sanctus, Pie Jesu, 
Agnus Dei en In paradisum. In 1893 voegde  
de componist negen koperblazers toe aan  
het orkest en schreef hij nog twee extra delen: 
Offertorium en Libera me, beide delen met aan-
grijpende solo’s voor bariton. In 1900 verscheen 
er nog een derde versie voor koor, sopraan,  
bariton en een volledig symfonieorkest (dus ook 
met twee grote vioolgroepen en flink wat hout-
blazers). Tot ver in de twintigste eeuw was deze 
laatste versie het populairst, terwijl het niet eens 
duidelijk is of Fauré zelf een bijdrage heeft  
geleverd aan deze massale orkestbezetting.

Amsterdam Sinfonietta en het Nederlands 
Kamerkoor hebben Wijnand van Klaveren de  
opdracht gegeven om een orkestratie te maken 
die teruggaat op de eerste twee versies van 
Fauré’s dodenmis, met als toevoeging dat ook 
de violen een rol krijgen. Aan het strijkorkest 
worden twee hoorns toegevoegd en in plaats 
van een orgel klinkt een Frans harmonium.  
Alle zeven delen worden gespeeld, maar in  
een vrij kleine orkestratie om zo de intieme  
en vredige sfeer van Fauré’s eerste versie  
te behouden. 

Noortje Zanen
•
 

...



liedteksten

Knut Nystedt 
Immortal Bach

Komm, Süßer Tod.
Komm, sel’ger Ruh’.
Komm führe mich in Friede.
•

Kom, zoete dood.
Kom, zalige rust.
Kom, breng mij naar vrede.
•

Bach/bew. Helga Thoene 
Chaconne

Christ lag in Todes Banden
Halleluja
Den Tod niemand zwingen kunnt.
Dein Will’ gescheh, Herr Gott, zügleich auf  
Erden wie im Himmelreich.
Befiehl Du Deine Wege.
Wo soll ich fliehen hin,
Halleluja.

Jesu meine Freude.
Auf meinen lieben Gott
trau ich in Angst und Not
Gib uns Geduld in Leidenszeit
Des will Ich allzeit harren.
Vom Himmel hoch da komm Ich her
Wie soll Ich dich empfangen?
Jesu, Deine Passion will Ich jetzt bedenken.

In meines Herzens Grunde, 
Dein Nam' und Kreuz allein 
funkelt allzeit und Stunde, 
drauf kann Ich fröhlich sein.

Nun Lob, mein Seel, den Herren
Dem höchsten sei Lob, Ehr und Preis!
•

Christus lag gevangen in de dood
Halleluja
Niemand kon de dood bedwingen.
Uw Wil geschiede, Heer God, zowel op de  
Aarde als in het Hemelrijk.
Beveel gerust Uw wegen.
Waarheen moet ik vluchten,
Halleluja.

Jezus, mijn vreugde.
Op mijn goede God  
vertrouw ik angst en nood
Geef ons geduld in de tijd van het lijden
Op Hem wil ik altijd blijven wachten.
Uit de hoge Hemel daal ik af
Hoe zal ik U ontvangen?
Jezus, Uw lijden wil ik onthouden.

In de grond van mijn hart
fonkelt iedere tijd en uur
Uw naam en kruis alleen,
daarom kan ik vrolijk zijn.

Nu prijs, mijn ziel, de Heer
Aan de Hoogste zij lof, eer en prijs!
•



Arvo Pärt 
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.
•

Gabriel Fauré 
Requiem

Introïtus et Kyrie
Requiem eternam dona eis, Domine:  
et lux perpetua luceat eis.  
Te decet hymnus, Deus, in Sion:  
et tibi reddetur votum in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,
Kyrie eleison. 
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Offertorium
O Domine Jesu Christe, 
Rex gloriae, 
libera animas defunctorum 
de poenis inferni, 
et de profundo lacu:
O Domine Jesu Christe, 
Rex gloriae,
libera animas defunctorum de ore leonis,
ne absorbeat tartarus: 
O Domine Jesu Christe, 
Rex gloriae, 
ne cadant in obscurum.

Hostias et preces tibi 
Domine laudis offerimus:
tu suscipe pro animabus illis, 
quarum hodie memoriam facimus.
Fac eas, Domine, 
de morte transire ad vitam.
Quam olim Abrahae promisisti, 
et semini eius.

Introïtus en Kyrie
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen. 
U, God, komt een loflied in Sion toe, 
en U zal een gelofte afgelegd worden in 
Jeruzalem.  Verhoor mijn gebed, 
Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons.

Offertorium
Heer Jezus Christus, 
Koning der heerlijkheid, 
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen 
van de straffen van de hel 
en van de diepe afgrond.  
Heer Jezus Christus, 
Koning der heerlijkheid,
bevrijd hen uit de muil van de leeuw, 
opdat de onderwereld hen niet verslinde 
Heer Jezus Christus, 
Koning der heerlijkheid,
en zij niet in de duisternis vallen.  

Offeranden en gebeden van lof 
brengen wij U, Heer. 
Neem ze aan voor de zielen van hen 
die wij vandaag gedenken.
Laat hen, Heer, 
van de dood overgaan naar het leven.  
Zoals Gij voorheen aan Abraham beloofd hebt 
en aan zijn nageslacht.

...



O Domine Jesu Christe, 
Rex gloriae,
libera animas defunctorum 
de poenis inferni,
et de profundo lacu: 
ne cadant in obscurum.
Amen

Sanctus
Sanctus Dominus Deus Sabaoth,  
Pleni sunt coeli et terra, 
gloria tua. 
Hosanna in excelsis. 

Pie Jesu
Pie Jesu Domine, 
dona eis requiem sempiternam.

Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 
dona eis requiem sempiternam.

Communio
Lux aeterna luceat eis, Domine:
Cum sanctis tuis in aeternum, 
quia pius es.
Requiem eternam dona eis Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Libera me
Libera me, Domine, de morte aeterna, 
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra: 
dum veneris judicare 
saeculum per ignem.

Heer Jezus Christus, 
Koning der heerlijkheid,
bevrijd de zielen van alle gelovige overledenen 
van de straffen van de hel 
en van de diepe afgrond;
en laat hen niet in de duisternis vallen.
Amen

Sanctus
Heilig is de Heer, God der legerscharen.
Hemel en aarde zijn vol 
van Uw heerlijkheid. 
Hosanna in de hoge.

Pie Jesu
O lieve Heer Jezus, 
geef hen eeuwige rust.

Agnus Dei
Lam Gods, dat de zonden van de wereld weg-
neemt, geef hen eeuwige rust.

Communio
Het eeuwige licht verlichte hen, Heer: 
Met Uw heiligen in de eeuwigheid, 
omdat Gij vroom zijt.
Geef hen de eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen.

Libera me
Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood 
op die verschrikkelijke dag,
wanneer de hemelen moeten wankelen en de 
aarde, wanneer U de wereld zult komen oordelen 
met vuur.

...

Tremens factus sum ego et timeo, 
dum discussio venerit, 
atque ventura ira.
Dies illa, dies irae, calamitatis et miseriae,
dies magna et amara valde.
Requiem aeternam dona eis Domine,
et lux perpetua luceat eis.
Libera me, Domine, de morte aeterna,
in die illa tremenda:
Quando caeli movendi sunt et terra:
dum veneris judicare saeculum 
per ignem.

Libera me, Domine de morte aeterna. 

In paradisum
In paradisum deducant (te) angeli:
in tuo adventu suscipiant te martyres,
et perducant te 
in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat, 
et cum Lazaro quondam paupere aeternam ha-
beas requiem.
•

Bang ben ik geworden en ik vrees, wanneer de 
beoordeling zal komen 
en de toorn nabij is.   
Die dag, dag van toorn, van rampspoed
en ellende, grote en zeer bittere dag.
Geef hen eeuwige rust, Heer,
en het eeuwige licht verlichte hen.
Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood
op die verschrikkelijke dag,
Wanneer de hemelen moeten wankelen en de 
aarde, wanneer U de wereld zult komen  
oordelen met vuur.

Bevrijd mij, Heer, van de eeuwige dood.

In paradisum
Mogen de engelen u bij Uw komst het paradijs 
binnenleiden, en de martelaren u gunstig ontvan-
gen, en u brengen naar de heilige stad 
Jeruzalem.
Moge het engelenkoor u opnemen, 
en moge u, evenals Lazarus, ooit zo arm,
eeuwige rust hebben.
•

 



volgende  
concerten

Amsterdam Sinfonietta
Alexander Sitkovetsky leiding en viool
Maria Milstein viool
Rosanne Philippens viool
Jacobien Rozemond viool

Kurtág Signs, Games & Messages  
(6 en 7 oktober)
Telemann Concert voor vier violen
Bach Concert voor twee violen (11 oktober)
Vivaldi Concert voor vier violen
Mustonen Concert voor drie violen (niet  
11 oktober)
Kurtág Merran’s Dream (NL première)
Kurtág Hommage a Takács Jenő 100  
(NL première)
Dohnányi Serenade (arr. Sitkovetsky)

Vr 6 oktober 2017, Amsterdam
www.muziekgebouw.nl

Za 7 oktober 2017, Leiden
www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl

Zo 8 oktober 2017, Oostburg
www.festival-zvl.nl

Wo 11 oktober 2017, Breda
www.chasse.nl
•

Nederlands Kamerkoor
Peter Dijkstra chef-dirigent

Rachmaninov All-Night Vigil 37 (Vespers)

Do 28 september 2017, Alkmaar
www.grotekerk-alkmaar.nl

Vr 29 september 2017, Den Haag
www.zuiderstrandtheater.nl

Za 30 september 2017, Heerenveen
www.nederlandskamerkoor.nl
(Inspiratiedag i.s.m. Collegium Vocale Fryslân)

Zo 1 oktober 2017, Utrecht
www.tivolivredenburg.nl 
(Jubileumconcert samen met deelnemers  
van de Jubileumzingdag)

Wo 4 oktober 2017, Amsterdam
www.muziekgebouw.nl

Do 5 oktober 2017, Leeuwarden
www.grotekerkleeuwarden.nl

Vr 6 oktober 2017, Zwolle
www.zwolsetheaters.nl

Za 7 oktober 2017, Vlissingen
www.muziekpodiumzeeland.nl
•

Candida Thompson studeerde bij  de vermaarde pedagoog 
David Takeno aan de Guildhall School of Music and 
Drama in Londen, waar zij  haar solistendiploma met 
onderscheiding behaalde. Ze studeerde verder aan 
het Banff Centre for the Arts in Canada. Daarna behaalde 
Candida Thompson diverse prij zen op concoursen, 
onder meer op het Inter national Jeunesses Musicales 
te Belgrado.

Als solist speelde Candida Thompson met diverse 
orkesten in Europa, de Verenigde Staten en het Verre 
Oosten. Zo speelde ze onder meer met het kamerorkest 
van Moskou, de Wiener Symphoniker, het Symfonieorkest 
van Tokio, het English String Orchestra, Amsterdam 
Sinfonietta en de Radio Kamer Filharmonie. 
Candida Thompson is een gepassioneerd kamermusicus. 
Zij  speelde samen met musici als Isaac Stern, Janine 
Jansen, Julian Rachlin, Isabelle Faust en Bruno Giuranna. 
Met celliste Xenia Jankovic en pianist Paolo Giacometti 
vormt zij  het Hamlet Piano Trio, waarmee ze behalve in 
Nederland ook concerten speelde in de VS, Zwitserland, 
de UK en Spanje. Candida was meerdere malen te gast 
bij  het Kuhmo Festival in Finland en La Musica in de 
Verenigde Staten. Zij  werd tevens uitgenodigd door 
de Canossa Masterclasses te Reggio Emilia, het 
Gubbio Festival in Italië en het kamermuziekfestival 
Ernen in Zwitserland. 

Al vanaf jonge leeftij d voerde Candida Thompson 
kamerorkesten aan in Scandinavië, Spanje, Nederland 
en Groot-Brittannië. Sinds 1995 is zij  als concertmeester 
verbonden aan Amsterdam Sinfonietta. Sinds 2003 is 
Candida Thompson tevens artistiek leider van het 
orkest. Bij  het aanvoeren van een project hecht zij  grote 
waarde aan de individuele inbreng van alle orkestleden. 

Haar muzikale benadering vraagt een maximale inzet en 
grote betrokkenheid van de musici. 

Onder haar leiding nam Amsterdam Sinfonietta inmiddels 
tien cd’s op. De allereerste opname 'Tchaikovsky Verdi' 
werd direct verkozen tot ‘Editors Choice’ door het 
toonaangevende muziektij dschrift The Gramophone. 
De daaropvolgende cd ‘Beethoven Walton’ werd zelfs 
gekroond tot ‘Disc of the Month’. Over de cd ‘Britten’ 
(2013) schreef de De Volkskrant: ‘Verbazingwekkend 
hoe ruim de kleurenwaaier is (…)’. Na de bejubelde cd 
‘Shostakovich Weinberg’ waarop Candida het zelden 
gespeelde Concertino van Weinberg speelt, verscheen 
in 2014 ‘The Argentinian Album’ waarop ze soleert in 
de Vier Seizoenen van Astor Piazzolla. ‘Piazzolla prikt 
en bruist … Misschien wel de mooiste opname tot nu 
toe’, schreef NRC Handelsblad. Over de recentste cd 
‘Schubert String Quintet’ (2015) schreef The Guardian: 
‘Tasteful phrasing, gracious ensemble intuition and a 
string sound that’s luminous and poised’.

Candida Thompson woont sinds 1992 in Amsterdam 
en bespeelt een viool van Jean-Baptiste Vuillaume.

•



Amsterdam Sinfonietta
Piet Heinkade 5
1019 BR  Amsterdam
t 020 52 70 770
info@sinfonietta.nl
www.sinfonietta.nl
•

Nederlands Kamerkoor
Doelenstraat 46
3512 XJ  Utrecht
t 030 23 03 022
info@nederlandskamerkoor.nl
www.nederlandskamerkoor.nl
•


