Nederlands Kamerkoor
Peter Dijkstra chef-dirigent

3-13 okt 2019

O Sacrum
Convivium
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.

Concertdata

Programma

do. 3 oktober 2019 20:15
Grote of Jacobijnerkerk – Leeuwarden
Voorprogramma (19.45u): Leeuwarder Kamerkoor
zo. 6 oktober 2019 15:00
Muziekgebouw aan ‘t IJ - Amsterdam
ma. 7 oktober 2019 20:15
Theater Junushoff - Wageningen
di. 8 oktober 2019 20:30
Grote of St. Laurenskerk – Rotterdam
Voorprogramma (20.00u): Vocaal Ensemble Tiramisu
wo. 9 oktober 2019 20:00
Grote Kerk – Enschede
Voorprogramma (19.30u): Vocaal Ensemble Cordier
do. 10 oktober 2019 20:00
Musis en Stadstheater - Arnhem
vr. 11 oktober 2019 20:15
Grote Sint Laurenskerk - Alkmaar
za. 12 oktober 2019 20:15
Sint Martinuskerk – Cuijk
Voorprogramma (19.45u): Boxmeers Vocaal Ensemble
zo. 13 oktober 2019 20:00
TivoliVredenburg – Utrecht
Voorprogramma (19.30u): Kleinkoor Caprice

Olivier Messiaen (1908-1992)
O sacrum convivium!
Francis Poulenc (1899-1963)
Selectie uit Figure humaine (delen 1-3)
Olivier Messiaen
Cinq rechants
Tomás Luis De Victoria (1548-1611)
O sacrum convivium
- pauze –

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
O sacrum convivium
Arnold Schönberg (1874-1951)
De Profundis (psalm 130)
Giovanni Pierluigi da Palestrina
Super flumina Babylonis (psalm 137)
Iannis Xenakis (1922-2001)
Nuits

Nederlands Kamerkoor

Olivier Messiaen
O sacrum convivium!

Peter Dijkstra chef-dirigent
Nederlands Kamerkoor
Sopranen
Mónica Monteiro
Elisabeth Blom
Cressida Sharp
Alten
Elsbeth Gerritsen
Dorien Lievers
Eline Welle
Tenoren
Stefan Berghammer
William Knight
João Moreira
Bassen
Kees Jan de Koning
Gilad Nezer (alle concerten behalve 8 en 9 oktober)
Jasper Schweppe
Harry van der Kamp (8 en 9 oktober)
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Biografieën
Peter Dijkstra - dirigent
Peter Dijkstra studeerde koordirectie, orkestdirectie en solozang aan de conservatoria van Den Haag, Köln en Stockholm en behaalde zijn diploma’s summa cum laude met
onderscheiding. Hij volgde masterclasses bij topdirigenten
als Tonu Kaljuste en Eric Ericson. Met de toekenning van de
Kersjes-van de Groenekanbeurs voor jonge orkestdirigenten in 2002 en het winnen van de eerste prijs van de Eric
Ericson Award 2003 in Stockholm werd zijn internationale
carrière in gang gezet.
Van 2005 tot 2016 was Peter Dijkstra artistiek leider van
het Chor des Bayerischen Rundfunks, en onder zijn leiding ontwikkelde dit ensemble zich tot een internationaal
gewaardeerd en veelzijdig vocaal ensemble. Onder Peter
Dijkstra’s artistieke leiding was het ensemble regelmatig te
gast op aansprekende Europese festivals en trad het op met
gerenommeerde orkesten. Van 2007 tot 2018 was Dijkstra
chef-dirigent van het Zweeds Radiokoor, en trad daarmee
in de voetsporen van de legendarische Eric Ericson. Na een
lange periode als eerste gastdirigent werd Dijkstra in september 2015 chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor. In
2018 werd hij tevens aangesteld als eerste gastdirigent van
het Groot Omroepkoor.
Als gastdirigent is Dijkstra actief bij vele gerenommeerde
professionele koren in Europa, zoals het RIAS Kammerchor
Berlijn, het Norske Solist Kor, het Estonian Philharmonic
Chamber Choir en Collegium Vocale Gent. Hij wordt alom
gezien als een specialist op het gebied van vocale muziek,
en voelt zich thuis in een breed spectrum aan muziekstijlen,
van Oude Muziek tot wereldpremières. Ook bij gerenommeerde orkesten is Dijkstra een graag geziene gast. Hij werd
als gastdirigent uitgenodigd bij o.a. het Symphonieorchester
des Bayerischen Rundfunks, Norwegian Chamber Orchestra,
Deutsche Symphonieorchester Berlin, het Swedish Radio
Orchestra, het Japan Philharmonic Orchestra, het Gelders
Orkest, het Noord Nederlands Orkest, het Residentie Orkest
en barokensembles als Concerto Köln, Akademie fur Alte
Musik Berlin en B’ROCK.
In 2012 won hij een ECHO Klassik (Fauré Requiem/Sony
Classics) en twee Diapason d’Ors (Strauss, Wagner, Mahler/
BR Klassik en Figure Humaine, Francis Poulenc/Channel
Classics). In 2014 ontving het Chor des Bayerischen Rundfunks de ECHO Klassik voor het Beste Ensemble. Recentelijk ontving zijn Pärt-portret met het Chor des Bayerischen
Rundfunks onder het BR-Klassik-label een 10 in Luister, en in
2015 werd ditzelfde ensemble gelauwerd met de Bayerischer
Staatspreis für Musik. Zijn CD met a cappella-koorwerken
van Johannes Brahms, opgenomen met het Zweeds Radiokoor, werd in 2015 met een Edison Klassiek onderscheiden.
Dijkstra zet zich speciaal in voor de verbinding tussen de
professionele muziekpraktijk en de amateurwereld. Hij werkt
graag met amateurensembles, en is artistiek leider van vocaal
ensemble MUSA en vaste gastdirigent van vocaal ensemble
The Gents. Daarnaast engageert hij zich voor de jonge generatie dirigenten en geeft regelmatig masterclasses.

Hij is erelid van de Royal Swedish Academy of Music. In 2013
werd hem het Gouden Viooltje toegekend, een prijs voor
internationaal gerenommeerde musici uit Noord-Nederland,
en in 2014 won hij de Eugen Jochum prijs.
Recentelijk werd Dijkstra aangesteld als Professor voor Koordirectie aan de Hochschule für Musik in Köln.
Het Nederlands Kamerkoor
Het Nederlands Kamerkoor behoort ruim 80 jaar tot de wereldtop. Het staat vanaf het prille begin bekend om zijn
avontuurlijke en vernieuwende koers: met het uitzetten 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 topensemble”, aldus de
Volkskrant (2016). In december 2017 ontving het Nederlands
Kamerkoor de klassieke muziekprijs van de VSCD, De Ovatie, voor het concertprogramma Via Crucis onder leiding van
Reinbert de Leeuw.
Talentontwikkeling en participatie maken onlosmakelijk deel
uit van de missie van het koor. Het Nederlands Kamerkoor
verzorgt workshops en ‘adopteert’ koren als voorprogramma
van zijn eigen concerten. Getalenteerde, jonge zangers krijgen in het talentontwikkelingstraject NKK NXT een kans te
experimenteren met nieuwe vormen van koormuziek.
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 2015 is het Nederlands Kamerkoor gevestigd in
Utrecht.
www.nederlandskamerkoor.nl
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Liedteksten “O sacrum convivium”
Olivier Messiaen (1908-1992)
O sacrum convivium!

Olivier Messiaen (1908-1992)
O sacrum convivium!

Tekst zoals gebruikt door O. Messiaen,
T.L. De Victoria, G.P. Da Palestrina

Tekst zoals gebruikt door O. Messiaen,
T.L. De Victoria, G.P. Da Palestrina

O sacrum convivium!
in quo Christus sumitur:
recolitur memoria passionis eius:
mens impletur gratia:
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.

O heilig gastmaal!
waarbij Christus genuttigd wordt,
de gedachtenis van Zijn lijden gevierd,
de ziel van genade vervuld, en ons een onderpand wordt
gegeven van de toekomstige heerlijkheid.
Halleluja.

Francis Poulenc (1899-1963)
Selectie uit Figure humaine (delen 1-3)

Francis Poulenc (1899-1963)
Selectie uit Figure humaine (delen 1-3)

1. De tous les printemps du monde . . .
De tous les printemps du monde
celui-ci est le plus laid.
Entre toutes mes façons d’être
la confiante est la meilleure.
L’herbe soulève la neige
comme la pierre d’un tombeau.
Moi je dors dans la tempête,
et je m’éveille les yeux clairs.
Le lent, le petit temps s’achève
par mes plus intimes retraites;
pour que je rencontre quelqu’un
je n’entends pas parler les monstres,
je les connais, ils ont tout dit;
je ne vois que les beaux visages,
les bons visages sûrs d’eux mêmes
de ruiner bientôt leurs maîtres.

1. Van alle lentes ter wereld
is dit de lelijkste.
Van al mijn levenshoudingen
is de vertrouwensvolle de beste.
Het gras tilt de sneeuw omhoog
als een steen van een graf.
Ik slaap in de storm,
en word met heldere ogen wakker.
De trage, kleine tijd voltrekt zich
dankzij mijn toevluchten diep in mijzelf;
om iemand te ontmoeten
hoor ik niet de monsters spreken,
ik ken ze, zij hebben alles gezegd;
ik zie slechts de mooie gezichten,
de goede, zelfverzekerde gezichten
die weldra hun meesters
te gronde zullen richten.

2. En chantant les servantes s’élancent . . .
En chantant les servantes s’élancent
pour rafraîchir la place où on tait,
petites filles en poudre vite agenouillés,
leurs mains aus soupiraux
de la fraîcheur sont bleues
comme une expérience;
un grand matin joyeux.

2. Al zingend komen de dienstmeisjes aansnellen
om de plaats waar men moordde op te knappen,
kleine meisjes in het stof, snel neergeknield,
hun handen aan het kelderraam
zijn blauw van de kou
als een nieuwe ervaring;
een grote, vrolijke ochtend.

En chantant les servantes etc.
Faites face à leurs mains, les morts,
faites face à leurs yeux liquides.
C’est la toilette des éphemères,
la dernière toilette de la vie.
Les pierres descendent,
disparaissent dans l’eau vaste essentielle.

Kijk naar hun handen, de doden,
kijk naar hun vochtige ogen.
Het is de tooi van de vergankelijken,
de laatste sier van het leven.
De stenen dalen neer,
gaan ten onder in het wijdse levenswater.

La dernière toilette des heures,
åa peine un souvenir ému
aux puits taris de la vertu,
aux longues absences encombrantes,
et l’on s’abandonne à la chair très tendre,
aux prestiges de la faiblesse.

De laatste sier van de uren,
nauwelijks een dierbare herinnering
aan de opgedroogde bronnen van de deugd,
aan de langdurige overstelpende gebreken,
en men geeft zich over aan het zeer zachte vlees,
aan de bekoring van de zwakte.

4

3. Aussi bas que le silence
Aussi bas que le silence
d’un mort planté dans la terre,
rien que ténèbres en tête,
aussi monotone et sourd,
que l’automne dans la mare
couverte de honte mate;
le poison veuf de sa fleur
et de ses bêtes dorées
crache sa nuit sur les hommes.

3. Even diep als de stilte
van een in de aarde gestopte dode,
niets dan duisternis,
even monotoon en mat
als de herfst in de vijver
bedekt met doffe schaamte;
het vergif, ontdaan van zijn bloesem
en zijn vergulde gedierte
spuwt zijn nacht over de mensen.

Olivier Messiaen
Cinq rechants
I
Introduction
hayo kapritama la li la li la li ssaréno
Rechant
les amoureux s’envolent
Brangien dans l’espace tu souffles
les amoureux ’envolent
vers les étoiles de la mort
ha ha ha ha ha soif
l’explorateur Orphée trouve
son coeur dans la mort
Couplet
miroir d’étoile château d’étoile
Yseult d’amour
séparé bulle de cristal d’étoile
mon retour
Rechant
les amoureux...
Couplet
miroir d’étoile...
Barbe Bleue château de la septième porte
Rechant
les amoureux...
Coda
hayo kapritama...

Olivier Messiaen
Cinq rechants
I
Introductie
hayo kapritama la li la li lali la ssaréno
Keerzang
de geliefden vliegen weg
Brangien in de ruimte fluister je
de geliefden vliegen weg
naar de sterren van de dood
ha ha ha ha ha dorst
de ontdekkingsreiziger Orpheus vindt
zijn hart in de dood
Couplet
sterrenspiegel sterrenkasteel
Isolde van liefde
gescheiden bel van sterrenkristal
mijn terugkeer
Keerzang
de geliefden vliegen weg ...
Couplet
sterrenspiegel ...
Blauwbaard kasteel van de zevende poort
Keerzang
de geliefden vliegen weg ...
Coda
hayo kapritama ...

II
Couplet
ma première fois terre terre
l’éventail deeployé
ma dernière fois terre terre
l’éventail refermé
lumineux mon rire d’ombre
ma jeune étoile sur les fleuves
solo de flûte berce les quatre lézards
en t’éloignant
Rechant
mayoma kapritama ssarimâ
Couplet
ma première fois...
Rechant
mayoma...
Coda
mano nadja lâma krîta
solo de flute...

II
Couplet
mijn eerste keer aarde aarde
de waaier uitgevouwen
mijn laatste keer aarde aarde
de waaier weer gesloten
stralend mijn lach van schaduw
mijn jonge ster boven de stromen
fluitsolo wieg de vier hagedissen
en verwijder je
Keerzang
mayoma kapritama ssarimâ
Couplet
mijn eerste keer ...
Keerzang
mayoma...
Coda
mano nadja lâma krîta
fluitsolo...
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III
Introduction
ma robe d’amour mon amour
ma prison d’amour faite
d’air léger
lîla lîla
ma mémoire ma caresse
mayoma ssari mane thikâri
1er Couplet
oumi annôla oumi sarî sârisa
floutî yoma
trianguillo robe tendre
toute la beauté paysage neuf
Rechant
troubadour Viviane Yseult
tous les cercles
tous les yeux pieuvre de lumière blesse
foule rose ma caresse
2er Couplet
oumi annôla...
Rechant
troubadour Viviane...
3er Couplet
oumi annôla...
Coda
tous les philtres sont bus
ce soir encor

III
Introductie
mijn liefdeskleed mijn liefde
mijn liefdesgevangenis gemaakt
van lichte lucht
lîla lîla
mijn herinnering mijn liefkozing
mayoma ssari mane thikâri
1ste couplet
oumi annôla oumi sarî sârisa
floutî yoma
trianguillo zacht kleed
de hele schoonheid ongerept landschap
Keerzang
troubadour Viviane Isolde
alle kringen
alle ogen octopus van licht verwondt
roze menigte mijn liefkozing
2de couplet
oumi annôla ...
Keerzang
troubadour Viviane ...
3de couplet
oumi annôla ...
Coda
alle liefdesdranken worden
vanavond nog gedronken

IV
Rechant
niokhamâ palalane soukî
mon bouquet tout défait rayonne
les volets roses
oha

IV
Keerzang
niokhamâ palalane soukî
mijn wanordelijk boeket straalt
de roze luiken
oha

amour du clair au sombre

liefde van het licht naar het donker

Couplet
roma tama ssouka rava kâli vâli
ssouka nahame kassou
Rechant
niokhamâ...
Couplet
roma tama...
Rechant
niokhamâ...
Couplet
roma tama...
Rechant
niokhamâ...
Coda
roma tama
mon bouquet rayonne

Couplet
roma tama ssouka rava kâli vâli
ssouka nahame kassou
Keerzang
niokhamâ...
Couplet
roma tama...
Keerzang
niokhamâ...
Couplet
roma tama...
Keerzang
niokhamâ...
Coda
roma tama
mijn boeket straalt
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V
Introduction
mayoma kalimolimo
tes yeux voyagent dans le passé
mélodie solaire de corbeille courbe
Couplet
losangé ma fleur toujours
philtre Yseult rameur d’amour
fée Viviane à mon chant d’amour
cercle du jour hayo hayo
foule rose bras tendu
pieuvre aux tentacules d’or
Persée Méduse
l’abeille l’alphabet
majeur
Rechant
fleur du bourdon tourne à mort
quatre lézards la grotte
pieuvre et la mort
corolle qui mord deuxième
garde à manger d’abord
Reprise du Rechant
fleur du bourdon...
Couplet
losangé ma fleur...
Coda
mayoma kalimolimo
dans l’avenir

V
Introductie
Mayoma kalimolino
je ogen reizen in het verleden
zonnemelodie van gebogen korf
Couplet
ruitvormig mijn bloem altijd
liefdesdrank Isolde die de liefde spant
fee Viviane naar mijn liefdeszang
kring van de dag hayo hayo
roze menigte uitgestrekte arm
octopus met gouden tentakels
Perseus Medusa
de bij het alfabet
majeur
Keerzang
bloem van de hommel keert dodelijk
vier hagedissen de grot
octopus en de dood
bloemkroon die bijt als tweede
zorgt ervoor eerst te eten
Herhaling van de keerzang
bloem van de hommel ...
Couplet
ruitvormig mijn bloem ...
Coda
mayoma kalimolino
in de toekomst

Tomás Luis De Victoria (1548-1611)
O sacrum convivium

Tomás Luis De Victoria (1548-1611)
O sacrum convivium

- pauze –

- pauze –

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
O sacrum convivium

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594)
O sacrum convivium

Arnold Schönberg (1874-1951)
De Profundis (psalm 130)
Shir hamaalot mimaamakim
eraticha Adonai!
Adonai shimah vekoli!
Tiyena oznecha kashuvot
lekol tachanunai.
Im avonot tish mor ya Adonai
mi yaamod?
Ki imcha haslicha
lemaan tivare.
Kiviti Adonai kivta nafshi
velidvaro hochalti;
nafshi Ladonai
mishomrim la boker.
Yachel Yisrael el Adonai!
Ki im Adonai hochesed
veharbeh imo fedut.
Vehu yifdeh et Ysrael.

Arnold Schönberg (1874-1951)
De Profundis (psalm 130)
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,
daarom eert men u met ontzag.
Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de HEER,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem is bevrijding, altijd weer.
Hij zal Israël bevrijden uit al zijn zonden.
Vertaling: De Nieuwe Bijbelvertaling 2004/2007,
via debijbel.nl
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Giovanni Pierluigi da Palestrina
Super flumina Babylonis (psalm 137)
Super flumina Babylonis illic sedimus
et flevimus, cum recordaremur Sion.
In salicibus in medio ejus suspendimus organa nostra.

Giovanni Pierluigi da Palestrina
Super flumina Babylonis (psalm 137)
Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij,
en weenden als we dachten aan Zion.
Aan de wilgen in hun midden hadden
we onze harpen gehangen.

Iannis Xenakis (1922-2001)
Nuits
Geen tekst; verzameling van klanken/lettergrepen

Iannis Xenakis (1922-2001)
Nuits
Geen tekst; verzameling van klanken/lettergrepen

Olivier Messiaen
O sacrum convivium!

Olivier Messiaen
O sacrum convivium!

PROFITEER NU VAN DE
AANGENAAM KLASSIEK-ACTIE!

kleedt het

Draag bij en word onderdeel van 80 jaar koorgeschiedenis!
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Uw steun, onze adem
Speciale dank gaat uit naar de Nobelkring & Vrienden van het Nederlands Kamerkoor.
Dankzij hun steun kunnen wij voorstellingen als deze mogelijk maken.
Draagt u het Nederlands Kamerkoor een warm hart toe?
Word dan Vriend van het Nederlands Kamerkoor of treed toe tot de Nobelkring.
Aanmelden kan op www.nederlandskamerkoor.nl/steun
of bij de informatiebalie tijdens het concert.

Wat vond u van het concert?

Blijf op de hoogte

Laat het ons weten!
Stuur een mail naar info@nederlandskamerkoor.nl
of laat een bericht achter op twitter of facebook.
/nederlandskamerkoor
@ned_kamerkoor

Ontvang maandelijks concertinformatie, nieuwtjes en meer
met onze online nieuwsbrief. Schrijf u in via onze website.
Het Nederlands Kamerkoor magazine verschijnt tweemaal
per jaar en bevat het nieuwe seizoen, interviews en
achtergrondverhalen. Vraag het magazine aan op onze
website, en ontvang het voortaan gratis in de brievenbus!

Seizoensoverzicht 2019/2020
Interview
Merlijn Geurts
Verslag
Inlooprepetitie The Public Domain
Achtergrond
Koren bundelen hun krachten

Nummer 10
2019

www.nederlandskamerkoor.nl
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