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Bij het luisteren deze
week naar de vele uitvoeringen van de Matthäus-Passion in Nederland wacht iedereen altijd op de alt-aria
‘Erbarme dich’. Volgens
velen het ultieme hoogtepunt in Bachs grote
passie. Maar in de schaduw ervan staan een
paar minstens zo mooie
aria's.
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Heel licht tipt de zangeres een achtste noot
aan. ‘Nichts’. Ze
schampt als het ware
met haar stembanden
langs dat woord en de
bijbehorende noot. Ze
heeft het over de Hei-

land, die 'aus Liebe' wil
sterven. 'Von einer
Sünde weiß er nichts',
zingt ze. 'Van 't zwart
der zonde weet Hij
niet', heet het in de officiële Nederlandse vertaling die Jan Engelman
in 1948 in regeringsopdracht maakte. En als

12

Matthäus-Passion 2017

Najaarsconcert 2016
15

Wat doet muziek met mij
Concerten &
Activiteiten
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Op dinsdag 11 en
woensdag 12 april a.s.
bent u welkom in de Martinikerk te Bolsward voor de
uitvoering van de Matthäus-Passion (BWV 244)
van J.S. Bach.
Ook ditmaal staat de Oratoriumvereniging Bolsward

garant voor een prachtige
uitvoering met medewerking van diverse gerenommeerde solisten en begeleidingsorkest. Het geheel
staat onder leiding van
Pauli Yap. In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie.

om de waarheid ervan
te benadrukken herhaalt de sopraan dat
laatste woordje 'nichts'
- met een nauwelijks
waarneembaar uitroepteken. Echt niet. >>
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Van het bestuur
De voorbereidingen van de Matthäus-Passion zijn in volle gang, het
moment dus voor weer een nieuwe
OVB Podium, met dank aan de redactie!
We kunnen terugkijken op een geweldig najaarsconcert. Daarna zijn
de eerste repetities begonnen voor
het Requiem van Verdi, dat op het
programma staat voor dit najaar.
Onze dirigent Pauli Yap, kwam met
het idee dit geweldige werk uit te
voeren, samen met het Toonkunstkoor Heerenveen. Zoals bekend is
Pauli Yap ook dirigent van dit koor.
De besturen van beide koren hebben de koppen bij elkaar gestoken.
Zou het mogelijk zijn dit doel te realiseren? Het Requiem van Verdi
vraagt een zeer grote bezetting.
Het orkest bestaat uit 53 orkestleden (veel groter dan de orkesten 1
en 2 van de Matthäus-Passion bij
elkaar) en 140 zangers. Past dat
allemaal in het koor van de Martinikerk, dat was de grote vraag. De
podiumcommissie onder leiding van
Rein Hofstra heeft hier uitgebreid
naar gekeken. De eerste rijen zullen
verwijderd moeten worden. Met
veel passen en meten op papier

klopte het plaatje uiteindelijk. De
grotere bezetting heeft uiteraard
ook financiële consequenties. Ook
daar is naar gekeken. Het Toonkunstkoor Heerenveen wijkt uit
naar de Lawei in Drachten. Wat een
belevenis om dit met elkaar te kunnen uitvoeren in Friesland, waar het
niet vaak te horen is geweest, juist
vanwege die grote bezetting.
Nu eerst de Matthäus-Passion.
Sinds februari is alle aandacht daarop gericht, inclusief stemgroep repetities. Bovendien een koorzaterdag onderleiding van Pauli Yap en
Harjo Pasveer. Harjo is zangcoach
en gaat die dag ook met het koor
aan de slag.
Ieder jaar opnieuw is het verrijkend
om met deze muziek bezig te zijn,
iedere keer valt er weer een wereld
te ontdekken.
Namens alle uitvoerenden van de
Matthäus-Passion wens ik u vast
een mooie muzikale en inspirerende
avond toe.
Lokke Notermans, voorzitter

Van de redactie
Voor u ligt de nieuwe “OVBPodium”, voorjaar 2017.

kan brengen”. Of lees in de inzending van Paul Fluttert over Giuseppe Verdi, de enorme impact die zijn
Het voorwoord van de redactie is
muziek tot gevolg heeft: “enkele
als opmaat voor deze nieuwsbrief.
van Verdi’s aria’s die reiken van het
concertpodium tot aan Italiaanse
We hebben ook koorleden gevraagd bouwsteigers”.
mee te werken aan de inhoud van
deze nieuwsbrief en daar is groots
Muziek houdt geen maat, het kruipt
op gereageerd. De geschreven
waar het wil. Wij wensen u veel plestukken zijn meeslepend en het le- zier toe bij het lezen van dit alles.
zen meer dan de moeite waard.
Wie weet zet u er muziek bij op,
Wat ons treft is het plezier dat iede- misschien wel muziek die onze
re schrijver en schrijfster beleeft
schrijvers inspireren.
aan het bezig zijn met muziek en
dan in de ruimste zin van het
woord. Van het bekwamen van de
Hans Nieuwenhuijsen en Henny van
jeugd tot het beleven van “de
Vugt
grootsheid die muziek met zich mee Redactie “OVB-Podium”
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In de schaduw van Erbarme Dich
De eerste keer is de afstand
tussen de herhaling van beide
woordjes een opwaartse sprong
van een verminderde kwint:
‘Nichts, nichts– van b naar f. De
tweede keer wordt de sprong
omhoog groter, van a naar g.
Een septiem. Die korte hoge g
in combinatie met dat woordje
‘nichts’ kan gezongen door de
juiste stembanden– magie veroorzaken. Alsof met die achtste
noot een heel universum wordt
geopend.

(vervolg pagina 1)

bereidt de aria met overzicht en
inventiviteit voor. We zitten nog
in de scènes met Pontius Pilatus. Het volk heeft net in een
ruw dissonant akkoord geschreeuwd om Barrabas en
barst dan dubbelkorig los in 'Laß
ihn kreuzigen'. De rust keert
terug in het koraal 'Wie wunderbarlich ist doch diese Strafe' ,
waarna Pilatus aan het briesende volk vraagt wat Jezus eigenlijk misdaan heeft. Dan beginnen twee oboe da caccia (een in
Bachs tijd gangbare kromme
tenorhobo met een koperen
klankbeker) in tertsen te meanderen. Eronder meldt de sopraan zich in het recitatief 'Er
hat uns allen wohlgetan'. Ze
verhaalt over Jezus' wonderen
en goedheid en besluit met
'Sonst hat mein Jesus nichts getan'. Ook daar al dat veelbetekende 'nichts'.

dels verouderde tenorhobo's,
die niemand meer bespeelde.
Toen Mendelssohn de passie in
1841 nogmaals dirigeerde herstelde hij 'Aus Liebe' in ere.
En dan te bedenken dat Bach
deze aria voor een van zijn betere koorknapen had bedoeld,
een jongenssopraan. Hoe kan
een kind van vóór de stembreuk
de enorme lading van deze muziek, van deze tekst, in zijn prille, onschuldige stem leggen? Of
krijgen muziek en woorden door
de wankele kinderstem zonder
diepte juist extra lading?

De brute kracht waarmee de
twee koren direct na de aria de
daar opgeroepen, haast eindeloze stilte aan gruzelementen zingen met hun verhevigde eis
(één toon hoger dan eerst) tot
Arleen Augér
kruisiging noemt Bachkenner
John Butt 'een van de meest
Dan begint de aria. De twee ho- onthutsende momenten in de
geschiedenis van de westerse
bo's nemen gas terug en vorGelukkigen kunnen zich vast
muziek'.
men nu een fundament voor
nog herinneren hoe de Amerieen etherische solo-dwarsfluit,
© Peter van der Lint / Trouw
kaanse sopraan Arleen Augér
die boven hun gepruttel uitge'Aus Liebe' placht te zingen. Au- breide guirlandes blaast. Verder 2015
gér was in de jaren '80 in Amis er niets. Het zijn slechts deze
(Dit is het tweede artikel van
sterdam meerdere malen sodrie instrumenten die de sopraan I in de Matthäus-Passion
praan in haar ontboezeming be- een serie van drie)
die Nikolaus Harnoncourt bij het geleiden, en ze geven een bijConcertgebouworkest leidde.
zondere kleur aan de muziek.
Niemand kon die ‘g’ zo hemels
Bach heeft afgezien van de geuit de lucht plukken als Augér.
bruikelijke continuo, de muziek
Zwaartekracht leek op dat ene
zweeft als het ware in de lucht.
moment totaal opgeheven,
Bijna onbegrijpelijk dat Menevenals tijdsduur. Die achtste
noot resoneerde nog secondenlang na in je gehoorgangen.
Jammer dat Harnoncourt de live
-opname later terugtrok, maar
op YouTube is Augérs wonderschone interpretatie nog steeds
te beluisteren. In 1993 overleed
Arleen Augér in Nederland
slechts 53 jaar oud aan de gevolgen van een hersentumor.
Volgens velen is 'Aus Liebe' het
centrum in de MatthäusPassion, omdat hier de betekenis van Christus' lijden, van zijn
passie bezongen wordt. Bach
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delssohn in 1829 bij de eerste
her-uitvoering van de MatthäusPassion in honderd jaar juist
deze aria wegliet. Misschien wist
hij zich geen raad met de inmid-
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Solisten, dirigent, kinderkoren en orkest MP 2017
LAUREN ARMISHAW
sopraan

productie met Gesualdo Consort
o.l.v. Harry van der Kamp en
zong ze samen met sopraan
Zsuzsi Toth en de Nederlandse
Bachvereniging een duet programma, Duo Seraphim.
Lauren treedt regelmatig op met
haar eigen trio Lacrime Amorose
(sopraan/ barokharp/ theorbe)
en deJongdeJong+
(harmoniums/vocalisten) met
wie ze recentelijk twee CD’s
heeft uitgebracht: Folksong en
Carols.

MARJOLEIN NIELS
mezzosopraan
Sopraan Lauren Armishaw
(1978) is geboren in Nieuw
Zeeland. Daar is zij afgestudeerd in zowel zang als wiskunde aan de Victoria Universiteit in
Wellington. In 2002 verhuisde
ze naar Nederland. Ze studeerde
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ze lessen
volgde bij Rita Dams, Jill Feldman en Michael Chance. In 2007
behaalde zij cum laude haar
Master’s diploma in oude muziek.
Lauren is een veel gevraagde
soliste voor zowel barok- als
klassieke muziek. Naast werken
van Händel, Bach, Monteverdi,
Mozart en Haydn, zingt zij ook
regelmatig werken van minder
bekende componisten (bijv. Maria Dolorata van Leonardo Vinci
en La Maddalena a piedi di Cristo van Giovanni Bononcini).

Magnificat en Mis in A, het Requiem van Mozart en van Duruflé, de Mis in c van Mozart, en
de Petite Messe Solenelle van
Rossini.
Marjolein Niels is tevens een gepassioneerd liedzangeres. Ze
werd uitgenodigd voor solorecitals op diverse binnenlandse en
buitenlandse podia zoals het
Grand Théatre de Tours, de Kleine Zaal van het Concertgebouw
(in de serie “Jonge Nederlanders” en “tracks”), het Internationales Stimmen Festival
Holzhausen en in de Haagse vocale serie Royaal Vocaal.
Marjolein Niels studeerde aan
het Conservatorium van Amsterdam bij Maarten Koningsberger
en Margreet Honig. Haar tweede
-faseopleiding volgde ze aan De
Nieuwe Opera Academie, waar
zij onder andere de rollen vertolkte van Contessa in Le Nozze
di Figaro en Pamina in Die Zauberflöte. Zij was als ensemble lid
verbonden aan Opera Studio
Nederland. Masterclasses volgde
zij bij onder andere Dawn Upshaw, Graham Clark, Rudolf
Janssen, Roger Vignoles en Konrad Richter.

De Nederlandse mezzosopraan
Marjolein Niels wordt alom geprezen om haar timbre en inne- JAN VAN ELSACKER
mende podium-presence. Zij is
tenor (Evangelist)
regelmatig te gast bij vooraanstaande orkesten en operagezelschappen in Nederland.
Een van de hoogtepunten was
de dansopera De Soprano’s door
het befaamde dansgezelschap
Als soliste trad ze op met o.a.
ICK, Amsterdam (choreografie
Les Muffatti (België), L’ArpegEmio Greco en Pieter
giata (Frankrijk) en De NederC.Scholten). Een andere belandse Bachvereniging. Ze werk- langrijke gebeurtenis was de
te samen met dirigenten als
tournee met het indrukChristina Pluhar, Peter van
wekkende herdenkingsconcert
Heyghen, Jos van Veldhoven,
Er reed een trein naar Sobibor.
Rinaldo Alessandrini en SigisHet concert werd integraal
wald Kuijken. In 2012 reisde ze uitgezonden op de Nederlandse
twee keer naar Nieuw-Zeeland, televisie.
voor concerten met NZBarok en
Auckland Choral Society. In
Op haar oratorium repertoire
Jan Van Elsacker is internatio2013 maakte Lauren haar destaan onder meer het Magnificat naal gezien één van de groten
buut in Het Concertgebouw met van Vivaldi, Bach’s Weinachtsop het gebied van met name de
het Amsterdams Gemengd Koor, oratorium, Matthäus-Passion,
Italiaans Barok. >>
gaf zij concerten en een CdJohannes Passion, Hohe Messe,
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Solisten, dirigent, kinderkoren, en orkest MP2017(vervolg)
Naast zijn befaamde Passievertolkingen is het vooral in deze
muziek dat Jan Van Elsacker een
internationaal grote reputatie
heeft opgebouwd.
In 2005 verscheen “Il Combattimento di Tancredi e Clorinda” op
CD met Jan als verteller (testo).
Hiervan werd ook een DVD gemaakt rond “the making of…..”.
Ook vertolkte hij bij hetzelfde
label de evangelistenpartij in de
grootse werken van Heinrich
Schütz. Deze opnames werden
uitvoerig geprezen en bekroond
in de bekende Europese muziek- Daarnaast volgde hij lessen bij
tijdschriften (Diapason d’or, ffff
Cristina Deutekom en Roberta
de Télérama, 10 de RépertoiAlexander.
re…….).
Peter ontving in Glyndebourne
Jan Van Elsacker werkt regelma- de John Christie Award. Tevens
tig samen met gereputeerde ge- was hij drievoudig winnaar op
zelschappen als Akâdemia, Le
het Internationaal Vocalisten
Poème Harmonique, l’Arpeggia- Concours Den Bosch, o.a. van
ta, Weser Renaissance, la Feni- de hoofdprijs voor Lied waarna
ce, Ricercar Consort en andere. hij met solo recitals optrad in
Met Jos van Immerseel, Claire
Het Concertgebouw te AmsterChevallier, Katia Schoemaker en dam en De Doelen te Rotterdam.
Tom Beghin bracht hij reeds
meerdere liederenrecitals.
Operarollen die Peter reeds zong
in Glyndebourne zijn onder anJan wordt ook regelmatig uitge- dere de principal tenor in The
nodigd in het buitenland om
Fairy Queen van Purcell, Lucano/
daar masterclasses te geven
Liberto in L’incoronazione di
rond de Italiaanse vroegbarok.
Poppea van Monteverdi, der JunZo was hij deze zomer te gast in ge Seemann in Tristan und Isolhet Noorse Trondheim en het
de.
Franse Troyes.
Onder het uitgevoerde concertJan Van Elsacker is de kleinzoon en oratoriumrepertoire behoren
van de bekende Vlaamse comonder meer de tenorsolo’s in de
ponist, dirigent en koorleider
Matthäus-Passion van Bach
Gaston Feremans. Hij woont in
(Koninklijk Concertgebouw Orde Antwerpse randgemeente Ho- kest, uitgebracht op DVD bij Art
ve, is gehuwd met pianiste Katia house), Kammermusik 1958 van
Schoemaker en vader van Laura H.W. Henze (NDR Sinfonieen Michiel. Jan is ook een gepas- orchester Hamburg, uitgebracht
sioneerd voetbalfan en speelt
op CD bij Wergo).
zelf tennis.
Peter nam al meerdere CD’s op
met het label Phaedra waaronPETER GIJSBERTSEN
der een opname met Schubert
tenor (Aria’s)
Tenor Peter Gijsbertsen studeer- liederen welke lovende recensies
de cum laude af aan het conser- ontvingen. De uitgave van een
CD met Strauss liederen en een
vatorium van Utrecht. Hij zette
zijn studie voort bij zangleraren met Schumann duetten (met
sopraan Liesbeth Devos) worden
Dennis O’Neill en Ira Siff.
binnenkort verwacht.
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Op de agenda staan o.a. Acis in
Acis and Galatea van Händel
(Opéra de Fribourg), de tenoraria’s in de Matthäus-Passion van
Bach (Toonkunstkoor Amsterdam en -Utrecht) alsook vele
recitals met diverse programma’s met o.a. die Winterreise
van Schubert.
JELLE DRAIJER
bas/bariton (Christus)

Tijdens zijn studie Engels en geschiedenis aan de lerarenopleiding V.L.-V.U. in Amsterdam,
begon Jelle Draijer met zingen
als hobby en nam hij zanglessen
bij zijn tante, Heleen Draijer. Na
twee jaar besloot hij van het
zingen zijn beroep te maken en
ging hij naar het Amsterdams
Conservatorium waar hij les
kreeg van Erna Spoorenberg en
Ruud van der Meer.
In 1977 werd hij lid van het Nederlands Kamerkoor en zette hij
zijn studie bij Heleen Draijer
voort. Met het werk in het koor
kwamen er ook steeds meer engagementen buiten het koor in
binnen- en buitenland, waarbij
hij werkte met dirigenten als
Frans Brüggen, Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Reinbert
de Leeuw, Jos van Immerseel,
René Jacobs, Uwe Gronostay en
met verschillende instrumentale
en vocale ensembles waaronder
Il Fondamento, het Combattimento Consort, Tragicomedia,
Die Musikalische Companey en
het Gesualdo Consort. >>
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Solisten, dirigent, kinderkoren en orkest MP 2017(vervolg)
Op een aantal CD opnamen is
Jelle Draijer als solist te beluisteren, waaronder die van de
Krönungsmesse, de Vesperae
Solennes de Confessore en het
Requiem van Mozart met het
Orkest van de 18e Eeuw o.l.v.
Frans Brüggen, de Vesperae Beatae Mariae Virginis en Vespri di
San Giovanni Battista van Monteverdi respectievelijk o.l.v. René Jacobs en Gustav Leonhardt,
de Petite Messe Solennelle van
Rossini o.l.v. Jos van Immerseel, Jetzt immer Schnee
van Sofia Gubaidulina o.l.v.
Reinbert de Leeuw, werken van
Mazzochi o.l.v. Stephen Stubbs,
alsmede als solist op talloze opnamen van het Nederlands Kamerkoor.
PIERRE MAK
Bas (Aria’s)

Brahms, Paulus en Elias Mendelssohn) en enige 20e eeuwse
oratoria (o.a. Carmina Burana
Orff, a Child of our Time Tippett)
behoren tot zijn repertoire.

Warnser Bach Ensemble en It
Kryst Kollektyf staan onder haar
leiding, evenals het 16-koppig a
-capella ensemble Lyts Vocaal.
Sinds 1999 staat zij voor de
Oratoriumvereniging Bolsward.
In het najaar van 2007 maakte Het koor en zij gaven sindsdien
hij met groot succes zijn sceeen aantal succesvolle concerten
nisch operadebuut in een promet o.a. Requiem van Mozart en
ductie van Operastudio Nederzijn Credo-mis, Stabat Mater en
land, waarin hij onder de regie
Die Schöpfung van Joseph
van Harry Kupfer de rol van Der Haydn, Weihnachtsoratorium
Gatte in `Reigen` (Philippe
van Bach, Nicolas Cantate van
Boesmans, 1993) vertolkte. Eni- Britten, Elias en Paulus van
ge tijd later volgde een reprise
Mendelssohn, Messiah van Hänvan deze productie in het Théâ- del, ein Deutsches Requiem van
tre de la Bastille in Parijs.
Brahms, Messa di Gloria van
Puccini, Schuberts mis in Es,
In het voorjaar van 2011 zong
hij de rol van Frank in `Die Fledermaus` van Johann Strauss,
geregisseerd door Hans Nieuwenhuis
In de zomer van 2013 nam hij
tijdens het zeer succesvolle project ‘Rheingold op de Rijn’ in
‘Das Rheingold’ van Richard
Wagner de rol Van Fasolt voor
zijn rekening. Onlangs werkte
hij mee aan de door Stichting
Ipermestra geproduceerde Driekoningenvoorstelling L’Adorazione dei Magi.
Pierre Mak is als hoofd van de
vocale afdeling en als hoofdvakdocent solozang verbonden aan
het Conservatorium van Amsterdam.

De bariton Pierre Mak studeerde
zang aan de conservatoria van
Zwolle en Utrecht, het
Mozarteum in Salzburg en de
Schola Cantorum Basiliensis in
Basel. Hij nam deel aan masterclasses bij Elisabeth Schwarzkopf en Robert Holl. Verder
volgde hij lessen bij Aafje Heynis, Henny Diemer en Margreet
Honig.
Pierre Mak werkt met grote regelmaat als solist mee aan oratoriumuitvoeringen. De Passies
van Bach, een groot aantal 19e
eeuwse oratoria (o.a. Requiem
Fauré, Ein Deutsches Requiem
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PAULI YAP
dirigent

Pauli Yap studeerde piano aan
het Arnhems Conservatorium bij
Jacques Hendriks. Zij rondde
deze studie cum laude af en
vervolgde haar pianostudie bij
Willem Brons aan het Sweelinck
Conservatorium van Amsterdam. In diezelfde tijd studeerde
zij koor- en orkestdirectie aan
de conservatoria van Tilburg,
Zwolle en Amsterdam bij o.a.
Daniel Reuβ.
Pauli is dirigent van Oratorium
Vereniging Bolsward en Toonkunstkoor Heerenveen. Ook het

Requiem van Faure en uiteraard
jaarlijks terugkerend de Matthäus-Passion.
Naast het dirigeren treedt Pauli
op als pianiste. Vanaf januari
2016 staat ze met actrice Klaasje Postma op de bühne met de
voorstelling ‘Life is Beautiful’,
een muzikale voorstelling over
het aangrijpende en inspirerende leven van pianiste Alice Herz
Sommer, die als jonge JoodsPraagse vrouw samen met haar
6-jarig zoontje Theresienstadt
overleeft door haar pianospel.
>>
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Solisten, dirigent, kinderkoren en orkest MP 2017(vervolg)
Sint Vituskinderkoor en Sint Vitusjeugdkoor
Het Sint Vituskoor is een koor
van de Titus Brandsma parochie in Leeuwarden.
Er wordt gerepeteerd in drie
groepen:
1. Kinderen van 4-7 jaar: door
spel, beweging en zingen de
stem ontwikkelen.
2. Kinderen van 7-11 jaar: het
Sint Vituskinderkoor.
3. Jeugd vanaf 11 jaar: het
Sint Vitusjeugdkoor.
Naast liturgische vieringen in
de Dominicus- en Bonifatiuskerk, werkt het koor ook mee

aan speciale projecten, zoals
jaarlijks de Matthäus-Passion in
Bolsward van J.S. Bach.
Op 17 december 2017 gaan we
samen met de Leeuwarder
Bach Vereniging A boy was
born van Benjamin Britten, in
de Grote kerk van Leeuwarden
uitvoeren.
In maart 2018 zingen wij met
het koor: Hortus Vocalus en
Barokorkest Florilegium Musicum onder leiding van Gerben
van der Veen de Fryske Matthäus-Passion. Twee keer in
Duitsland en een keer in Heerenveen.

In maart 2019 zingen de jongeren drie keer de Fryske Matthäus-Passion met hetzelfde
koor en orkest, in Sneek, Dokkum en Leeuwarden.

De stichting bestaat uit twee
jeugdkoren die wekelijks in het
smûke kerkje van Baard repeteren. Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden is een koor
voor jeugd van 6 t/m 10 jaar
die liedjes zingen uit alle hoeken van de wereld. Jongerenkoor Lelielûd is een koor voor
jeugd vanaf 11 jaar. Met dit
koor zingen we van pop en we-

reldmuziek tot klassieke muziek, vaak meerstemmig. Lelielûd zingt voor het 5e achtereenvolgende jaar mee met de
Matthäus-Passion in Bolsward.
Voor de meeste van de kinderen een onvergetelijke ervaring!

Het koor staat onder leiding
van Hendrikje van den Berg.
Hendrikje studeerde orgel bij
Piet Post, Jan Jongepier en Bert
Matter.
Zij bekwaamde zich in het leiden van kinderkoren door cursussen te volgen bij Wilma ten
Wolde, dirigent van Vocaal Talent Nederland.

Lelielûd
Stichting Kinderkoor De Sjongende Pompeblêden bestaat nu
21 jaar. In februari 2016 hebben we het 20-jarig jubileum
gevierd met een feestelijke reünie van oud-leden. Verrassend was hoeveel van hen nog
altijd intensief met muziek bezig zijn!

De koren staan onder leiding
van Martijn van Dongen.

Barokensemble
Eik en Linde, Amsterdam
Sinds 2014 is Barokensemble
Eik en Linde uit Amsterdam het
begeleidingsorkest bij de uitvoering van de Oratorium Vereniging van de MatthäusPassion in Bolsward. Het barokensemble bestaat uit circa
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twintig professionele musici die
elkaar gevonden hebben in hun
liefde voor de barokmuziek. Zij
streven er naar deze uit te voeren op een manier die zoveel
mogelijk recht doet aan de
bronnen. De musici spelen op

authentieke instrumenten of
kopieën daarvan. Het ensemble
is opgericht in 2000 ter gelegenheid van een concert in de
bovenzaal van het gelijknamige
café in de Amsterdamse Plantagebuurt. <<
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Noteert u alvast: het Requiem van Verdi op 12 en 19 november 2017
Toen de hoogbejaarde en verzwakte Giuseppe
Verdi (1813-1901) zich op de 21e januari 1901
aankleedde, viel hij in een coma waar hij niet
meer uit ontwaakte. Al eerder waren er aankondigingen van een naderend einde van een uitstel.
Het werd met de dag duidelijker dat Verdi binnen
enkele dagen kon overlijden. Vanaf die 21 e januari dompelde Italië zich dan ook diep en angstig in
een stille rouw. En met respect en ontzag voor
haar grootste en meest geliefde componist. Om
Verdi te ontzien werd de straat voor het hotel
waarin Verdi woonde, bedekt met stro om het geratel van karrewielen te dempen. Na zijn overlijden te Milaan op 27 januari 1901, hield Italië een
grote officiële rouw aan.
Zo werd de Opera van Milaan - Verdi’s opera – drie
dagen gesloten.
Het overlijden en de begrafenissen - hij werd herbegraven - van Verdi waren even indrukwekkend
als het meest indrukwekkende en bekendste requiem dat ooit werd gecomponeerd. Een requiem uit
1874.

drukwekkende. Bij de eerste uitvoering in 1874 in
de San Marco van Milaan bestond het orkest uit
100 personen en het koor telde 120 zangers. Kort
daarna volgden er uitvoeringen in La Scala (het
operagebouw) van Milaan.
De Oratoriumvereniging Bolsward heeft naast de
jaarlijkse uitvoeringen van de Matthäus-Passion
ook iets met requiems en voerde alleen al vanaf
het jaar 2000 vier keer een requiem uit met de
missen van Mozart, en 19e-eeuwse missen van
Fauré en van Brahms. Alle als najaarsconcerten in
de Martinikerk van Bolsward.

Het bekende Requiem van
Mozart is Weens-klassiek
18e-eeuws. Dat betekent
dat er aan allerlei muzikale conventies wordt voldaan zoals het gebruiken
van versieringen (die ook
al golden in de barok) en
het zich houden aan allerlei vormen en verhoudingen, aan voorname beheersing, klassieke harmonieleer en strakke
maatvoering. Dit alles is
Een requiem is de dodenrelatief want deze elemenmis die wordt gehouden
ten kwamen eerder en
bij een katholieke begrafekomen ook later in de 19nis. De oorspronkelijke
eeuwse romantische murequiemmis is een sobere
ziek voor, maar dan voleenstemmige Gregoriaan- Na zijn overlijden op 27 januari 1901 werd Verdi op 30
gens de tijdsgeest van de
januari naast zijn tweede echtgenote vrouw Giuseppina
se mis, waarin tekst en
eeuw waarin men wereldStrepponi (in 1897 overleden) begraven op de Gemeentemuziek goed op elkaar
tentoonstellingen ging
e
lijke begraafplaats van Milaan. Vanaf de 27 werden Veraansluiten. Het slotnumhouden en de Eiffeltoren
di’s wensen over een sobere begrafenis gerespecteerd.
mer “In Paradisum” is
bouwde.
Desalniettemin werd op de 30e vanuit het publiek langs
wonderschoon.
de route van Verdi’s doodskist het Va pensiero aangeheDe tekst van dat MiddelIn deze vooraankondiging
ven door enkelingen uit het publiek. Dit werd door het
eeuwse Gregoriaanse rekunnen we op deze verhele publiek langs de begrafenisroute overgenomen.
quiem is als basis gebruikt
schillen niet dieper invoor composities in latere
gaan. In het najaarsnumeeuwen. Naast het blijven voortbestaan van het
mer van onze vriendenbrief verschijnt een uitvoeGregoriaanse requiem (tot op de dag van vanrig artikel en de recensent van de Leeuwarder
daag) ontwikkelden zich andere vormen zoals het Courant Rudolf Nammensma zal voorafgaande
meerstemmig gezongen requiem met orkestratie. aan de uitvoeringen lezingen verzorgen.
Van dat laatste is het requiem van Mozart een
goed voorbeeld. Met koor, solisten en orkest maar Het Requiem van Verdi is door de OVB overigens
nog praktisch uit te voeren als dodenmis in een
al eens uitgevoerd en wel in 1957. Een huzarenkerk bij een begrafenis. Daarnaast ontwikkelde
stukje binnen het prille bestaan van de OVB op
het requiem zich tot zelfstandig concertstuk dat
dat moment. Voor Verdi komt wel wat kijken.
ook buiten het kerkgebouw wordt uitgevoerd.
Koorleden die elk jaar de Barokke MatthäusEr zijn ruim 1600 verschillende gezongen begrafe- Passion van Bach zingen, moeten bij Verdi volnismissen gecomponeerd.
gens de Romantische stijl zingen. Nu doen we dat
Van deze is het requiem van Verdi waarschijnlijk
vrijwel jaarlijks omdat ons najaarsconcert vaak
het grootste, het langst durende en het meest in- 19e-eeuwse muziek betreft. >>
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Het Requiem van Verdi (vervolg)
Toch moeten we elk jaar weer stilstaan bij de ver- grootste requiem ooit, had gecomponeerd als eerschillen. Dirigent Pauli Yap hanteert daarbij conse- betoon aan de grote Italiaanse dichter en schrijver
quent het adagium: “Je kunt romantische stukken Manzoni, liet hij testamentair vastleggen dat zijn
niet barok zingen.”
eigen begrafenis sober moest blijven. Zo wilde hij
Verdi’s requiem is uitgesproken romantisch. Het
niet dat er muziek werd uitgevoerd. Verdi kon
grote is groter, het kleine
moeilijk anders, maar het
is kleiner, het verdriet
publiek nam dat uiteindelijk
wordt hartverscheurend
niet. Drie dagen van geen de vreugde wordt uitvraagde rouw werden welisgeschreeuwd. Je hoort
waar opgebracht, maar tijhet in de muziek door de
dens de tocht van Verdi’s
vele wisselende effecten
kist naar de begraafplaats
in hard (forte, fortissimo,
werd vanuit het talrijke puof nog sterker) en zacht
bliek langs de route voor het
(piano, pianissimo, of nog
eerst het Va pensiero aanzachter), door theatrale
geheven. Verdi werd nameeffecten, door allerlei
lijk twee keer begraven. Sovormen van samenzang
ber op 30 januari 1901 en
met en zonder solisten en
een maand later werd hij
je ziet en hoort een
herbegraven in een rusthuis
enorm aantal uitvoerendat Verdi zelf had opgericht.
den.
Dat werd een staatsbegrafeVerdi werd binnen een maand, namelijk op 26 februari, nis die 300.000 mensen
Met dit alles kan Verdi
opnieuw begraven en opnieuw samen met zijn vrouw,
flinke effecten bereiken.
trok. Hierbij dirigeerde ArtuVerdi weet ook waar juist maar nu in het door Verdi opgerichte Casa di Riposa per ro Toscanini een koor van
musicisti. De bouw van dit rusthuis was echter een
soberheid het meest ef800 zangers dat opnieuw het
maand eerder nog niet voltooid. Het werd een imposante slavenkoor uit Nabucco
fect sorteert. Bij elkaar
staatsbegrafenis, die een ongekend massaal publiek trok.. zong: “Va, pensiero, sull`ali
maakt dit een grootse
De koets werd getrokken door zes zwarte paarden.
indruk zonder banaal te
dorate.”
worden.
Het requiem van Verdi ontstond dan ook in een
Ga, gedachte, op vleugels van goud.
periode waarin Verdi in alle opzichten was gerijpt.
Paul Fluttert
Tegenslagen had hij overwonnen en zijn roem en
kunde als componist was na het succes van Rigoletto, Il Trovatore en La Traviata alleen maar toe- Op 12 november 2017 in De Lawei Drachten.
Op 19 november in de Martinikerk Bolsward.
genomen. Samen met Wagner was hij met afOp beide locaties lezingen door Rudolf Namstand de grootste in zijn tijd.
mensma.
Dan heb ik nog niet eens een andere kwaliteit van Door Oratorium Vereniging Bolsward samen
met Toonkunstkoor Heerenveen.
Verdi genoemd die ook reikt tot onze 21e eeuw.
Zijn ongelooflijk sterke melodieën bij allerlei stem- Met in de volgende vriendenbrief een artikel
over “Verdi en zijn tijd.”
mingen. Zo weet Verdi hoe je in een requiem de
gevoelens van angst, ontzag, verdriet, hoop, liefde
en berusting in muziek kunt vertalen.
En dan nog de enorme impact van zijn muziek. Je
De OVB heeft samen met het Sneker Cantatekoor en het
hoort Verdi niet alleen in kerken en in concertzaFrysk Orkest al in 1957 een uitvoering gegeven van het
len, maar ook op grote volkspleinen, in maneges
requiem van Verdi. Dit blijkt o.a. uit een vooraankondibij paardendressuur en in voetbalstadions.
ging op de achterpagina van een programmaboekje. HoeEn wat is dit alles nog steeds rijk aan contrasten.
wel de namen ”Ons Gebouw” en “Hotel de Wijnberg”
Neem enkele van Verdi’s aria’s die reiken van het
voorkomen in zowel Bolsward als in Sneek, werd toenterconcertpodium tot aan Italiaanse bouwsteigers.
Het maakt natuurlijk wel wat uit of je wordt nage- tijd Sneek bedoeld. Plaats en datum 5 november uit 1957,
worden in 2017 dus 12 november Drachten en 19 novemfloten of dat je fraai wordt toegezongen met La
ber Bolsward. Klik hier voor het document.
donna È mobile.
Maar als je het Requiem van Verdi vergelijkt met
Verdi’s eigen dood, dan heeft hij wellicht het
grootst mogelijke contrast bereikt. Niet door zijn
muziek, maar door zijn testament. Nadat hij het
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Het Hinsz-orgel van de Martinikerk Bolsward
Een persoonlijke noot van CC.
Over dat geweldige orgel in Bolsward
moest ik, Catrinus Corporaal, toch
iets kunnen schrijven. Zo dachten de
twee redacteuren van onze nieuwsbrief. Om de twee weken krijg jij er les
op van de organist van dit orgel, Kees
Nottrot. En we weten dat je er al in je
jeugdtijd kennis mee hebt gemaakt,
komend van één van de dorpen rondom Bolsward. En ook nog dit: we weten dat je al heel vroeg orgel-minded
was. Ja, organist.
Dat alles klopt. Ik had dus wel eens
wat verteld en dat was door de twee
goed onthouden.
Maar iets schrijven over dat orgel is
nog iets anders dan het soms bespelen.
Graag zou ik direct iets willen laten
horen. Maar dat kan in een schrijven
niet.
Wel wat suggereren om
zelf op te zoeken. Zoek
op You Tube, en typ Orgel Martinikerk Bolsward
in, en je kunt het orgel
horen.
Ook zie je dan meteen
dat het nog maar net is
gerestaureerd. Vrijdag
21 oktober, 2016 was
de feestelijke ingebruikname!
En er is een heel mooi
boekje over de restauratie verschenen. Het heet
“Een orgel in de steigers”.
Een paar korte citaten
daaruit maken duidelijk,
dat dit orgel als een
echte persoonlijkheid
met een geheel eigen karakter wordt
beschouwd:
“Zuchtend orgel op de operatietafel”,
vooraf dus aan de restauratie. “Hij is
lek en zucht en piept en kraakt aan
alle kanten. Het beroemde orgel van
de Martinikerk in Bolsward is moe….”
“Alle 3186 pijpen worden opgelapt,
zodat het instrument over een jaar zijn
zingende klank terug krijgt.”
De landelijke orgeladviseur , Aart
Bergwerff, schrijft o.a.: “ Rond 1539
beschikt de Martinikerk in Bolsward al
over een orgel”. Een rijk, kwalitatief
goed orgelbezit was er toen al in veel
kerken en kloosters in Friesland. Maar
dan een 250 jaar later begint een
nieuwe periode van orgelbouw. En dan
Pagina 10

schrijft de orgeladviseur: “Het Hinszvan Dam-orgel in de Martinikerk van
Bolsward is, samen met de kerk waar
het in huist, één van de topmonumenten van Fryslân. Het instrument vertegenwoordigt de ontwikkeling van de
orgelbouw in Fryslân van de late achttiende eeuw tot de vroege twintigste
eeuw. Het overschrijdt de grenzen van
lokaal en provinciaal belang. Het orgel
is dan ook van (inter-)nationaal importantie. De klank van het orgel is uniek
en raakt direct het hart van elke orgelliefhebber.”
Verwarrend die twee namen zo achter
elkaar: Hinsz en Van Dam? Hinsz als
heel grote Friese orgelbouwer (ook
o.a. het orgel in Harlingen) legde de
basis in 1781. En nog altijd is dat het
fundament van het orgel! Van Dam, in
de 19de eeuw in Fryslân een grote orgelbouwer, maakte een uitbreiding,
voor kenners het bovenwerk met een
derde klavier.
Een enkel citaat nog
van mijn leermeester
Kees Nottrot uit de
gesprekken vooraf
aan de restauratie:
“Wat mij opviel was
dat iedereen het er
over eens was, dat
het om een zeer charismatisch orgel ging.
Een orgel met persoonlijkheid, waar er
maar enkele van
zijn.” “En zoveel verschillende muziekstijlen kunnen er met
overtuiging op wor-

den gespeeld.”
En wat mij zelf betreft. Een genot is
het om erop te spelen en er nu ook
weer les op te krijgen. Op dit moment
oefen ik twee stukken: De Passacaglia
en Fuga van wie anders: van Johann
Sebastiaan Bach.
En de Passacaglia and Fugue on B-AC-H (de letters van de naam van
Bach) van Karg-Elert.
Maar ook orgelstukken van bijvoorbeeld Felix Mendelssohn mag ik heel
graag spelen
Ik zal vast nog wel eens iets van deze
componisten op dit geweldige orgel in
Bolsward laten horen!
Catrinus Corporaal

“Een genot
is het om er
op te spelen
en er nu ook
weer les op
te krijgen”
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Tijdelijke oefenruimte voor de OVB in Het Keerpunt te Bolsward.
Het eerste halfjaar van 2017 oefent de
Oratoriumvereniging in Het Keerpunt,
aan de Burgemeester Praamsmalaan te
Bolsward. De kerkruimte van de Gasthuiskerk, de vertrouwde oefenruimte,
wordt verbouwd. De foto’s en het Mist
Requiem van Marja zijn stille getuigen
van die verbouwing. Het bestuur heeft
alle registers opengetrokken om een
tijdelijke geschikte oefenruimte te vinden. Dat is gelukt. Ze heeft een gastvrij
onderkomen gevonden in Het Keerpunt.
Er is volop parkeergelegenheid en een
ruime entree. Binnen is alles tot in de
puntjes geregeld, ook hier schenken de
beheerders in de pauze heerlijke koffie
en thee.
Tegelijkertijd heeft het bestuur met
Pauli voor nieuwe invalshoeken gekozen
voor wat betreft de opstelling en de oefenstof. In de ruime kerkzaal zitten we
nu in een U-vorm om de dirigent heen,
goed zichtbaar voor Pauli en we zien en
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horen elkaar goed. De ruimte is droog,
wat een nieuwe uitdaging is om al zingend goed mee om te gaan. Na de
Kerstvakantie zijn we begonnen met het
oefenen van het Requiem van Verdi.
Daarnaast is er -in aanvang- gekozen
voor een thematische aanpak van de
Matthäus-Passion. De eerste lessen
klokketonen, groepsdynamiek en koralen zingen, betoning, verhouding tekst/
muziek zijn achter de rug. Onze pianist
Jan van Liere zit met zijn piano op het
podium en zijn speI wordt via geluidsboxen versterkt. Iedere bas, alt, tenor
en sopraan zet alles op haren en snaren
om met nog meer overtuiging te zingen.
Het eerste wennen is achter de rug, het
is heerlijk dat we ook in Het Keerpunt
met zoveel plezier zingen en muziek
kunnen beoefenen.
Henny van Vugt
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Najaarsconcert in woord & beeld tekst Hans van Beusichem
En weer een concert, een hoogtepunt
Zoals hiervoor reeds vele
Ook nu bereikten wij dit punt
Door ons uitmuntend kwelen

En bij een rust daar moet je rusten
Anders ben je echt een oen
Maar je moet de maatslag lusten
En niet bij elke rust een plasje doen

Maar daar ging wel iets aan vooraf
Veel studie en geduld
Dat gaat niet zo van pief poef paf
Dat wordt met tijd gevuld

Om het jaar wordt er gekeken
Naar het gemiddelde niveau
Want uit de praktijk is vaak gebleken
Daarin verschuift soms het tableau

Want wij willen kwaliteit
En van een hoog niveau
Dan ben je vele maanden kwijt
Daar ben je maar niet zo

Deze keer werd het doelmatig
Haast wetenschappelijk aangepakt
Zo werd juist en beleidsmatig
Voldaan aan het jaarlijkse jaar contract

Dus werd er druk gerepeteerd
De noten uitgelezen
De dynamieken aangeleerd
De juiste toon gewezen

De eisen werden ons gemaild
Ver voor dit belangrijke moment
Zodat je weet wat er dan speelt
En je ook vast wat onrustig bent

Ook thuis werd er gestudeerd
En per stem werd onderwezen
Zo werd de opdracht gefileerd
Tot in zijn diepste wezen

De test die werd een groot succes
En veel kwam boven drijven
Een enkeling die was in stress
Mag ik nog wel koorlid blijven

Dat was nodig ook deze keer
Het was onbekend terrein
Het was in de opéra sfeer
Dan moet het anders zijn

Maar na bezoek van het bestuur
Gevolgd door wat adviezen
Was deze angst van korte duur
Hadden zij snel in de smiezen

De klank die moet voortreff’lijk zijn
Denk maar aan Paverotti
En luister hoe dit kerklatijn
Kwam uit zijn markante strotti

Deze aanpak was perfect
Dit is waarvan men houdt
Zo is het koor mooi ingedekt
OVB is meedoen Onder Voor Behoud

Soms fors en met wat meer geluid
Wij noemen dat dan forte
Dan ingetogen en dat beduid
Dat het pianissimo is geworden

Een frisse bries waait door het koor
Er ontstaat zelfs iets van herrie
Wanneer ook ik het duid’lijk hoor
Volgend jaar het Requiem van Verdi

Maar altijd luister je naar je buur
Het timbre moet je horen
De klankkleur in de partituur
Die de luisteraar moet bekoren

De boeken worden al besteld
Muziek wordt uitgewisseld
Het wordt alom gehoord, vertelt
Afspraken reeds bedisseld

Minstens zo belangrijk is
De juiste intonatie
Zing de F niet als een Fis
Zing met de juiste adequatie

Maar ho mijn vrienden lentement
Eerst zingen we noch Bach
De Mattheus da’s à usance
Als ik dat zeggen mag

En sta je in de juiste stand
Ontspannen in de kaken
Want daarmee kan je, da’s frappant
De muziek veel mooier maken

Want Pauli wacht een grootse taak
Om dit stuk weer op te frissen
En aan ons, om zonder tegenspraak,
Ons van zuivere tonen te vergewissen

En zo begonnen wij aan het stuk
Rossini’s Stabat Mater
En Pucciní’s meesterstuk
Messa di Gloria, dat kwam later

En na alle studie en gerepeteer
En ook na de Generale
Moesten wij ook deze keer
Onze roem en eer gaan halen

Het Stabat Mater Dolorosa
Hier door Rossini gecomponeerd
Het verdriet van de heilige Maria
Die nog altijd wordt vereerd

De kerk is stil als Pauli heft
Haar handen tot dirigeren
En het orkest de toon aanheft
Die wij zo adoreren

Één van Puccini’s grote werken
De mooie Messa di Gloria
Een Messa Tota mocht ik bemerken
Zongen wij gelijk daarna

En dan klinkt onze Puccini
het Messa di Gloria, Glorie aan God
Een hoogmis met het Kyrië als beginni
En het Agnus Deï aan het slot

Pauli sleep en Pauli vijlde
Daarna werd er gepolijst
Regelmatig zij ook peilde
Is er nog meer werk vereist

Dit is een stuk da’s vol van vreugde
Ter ere van onze almachtige Heer
Vertolkend onze Christ’lijke deugden
Zoals Puccini dit heeft gecomponeerd

Alles werd goed uitgeplozen
Elke rust en noot gekeurd
Worden noten goed gekozen
En de klank goed ingekleurd

Na de pauze klinkt door de oude kerk
Het zo eeuwenoude lied
zweven de klanken langs het balkwerk
Dit lied van het grootste verdriet

Een probleem is steeds het zakken
En we oefenen telkens weer
Hoe wij dit aan moeten gaan pakken
Tellekens en telkens weer

Maria, de vrouw van smarten
Zij die het woord voor ons heeft gebaard
Er zal een zwaard gaan door jouw harte
Dat is door Simeon geopenbaard

Want het is echt een gegeven
Zingen geeft heel veel genot
Maar niet elke noot die valt zo maar even
Als een Godsgeschenk uit je strot

Wij vallen in en de solisten
Kleuren het koor tot een hemels gezang
Begeleidt door de orkest artisten
Voelen wij ons tevreden en weldadig senang
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Ook de solisten die moet ik hier roemen
Veelzijdig, flexibel, helder en warm
Dan weet elkeen dat ik Heleen Koele bedoele
Een timbre en dixy die ik steeds meer omarm

En Pauli?, Pauli die was de ster
Die fonkelde boven het gebeuren
Zij had de leiding zij was primair
Geen wanklank valt te betreuren

En Mirjam Schreur waarvan ik betreur
Haar morgen niet meer te horen
Zij is een alt met een grote grandeur
Die een ieder steeds zal bekoren

Ook haar stokje dat deed wonderen
Waarmee zij sloeg voor ons de maat
Van boven naar van onderen
Nooit te vroeg en nooit te laat

André Post was onze tenor
Helder en zuiver gestemd
Hij haalde voor mij het hoogste record
Mijn lof is voor hem bestemd

Een ieder die zijn inzet gaf
Voor dit zo groot festijn
Die moeten wij tot in ons graf
Van harte dankbaar zijn.

Martin Sanders alom bekend
Bekend om zijn grote vermogen
De baspartij was voor hem bestemd
En dat deed hij mooi ingetogen

Het bestuur dat met grote tact
Met wijsheid, en gezag
Dit jaar haar taak heeft aangepakt
Danken wij nu dag na dag
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Wat doet muziek met mij en wat doe ik met muziek door Annelieke Zantinge
Van huis uit heb ik muziek wel mee gekregen. Beide ouders spelen muziekinstrumenten en zetten vaak muziek op. Zowel
klassiek als de oude popmuziek. Als 4jarig meisje stond ik samen met mijn oudere zus in het kerkkoor te zingen in Leeuwarden onder leiding van Hendrikje vd
Berg. Ik kan me nog steeds goed herinneren dat ik elke keer weer het dienstboekje
in mijn handen gedrukt kreeg, terwijl ik
nog niet kon lezen. Tot mijn studie begon
heb ik bij het koor van Hendrikje gezongen. Zo ben ik voor het eerst in aanraking
gekomen met de Matthäus-Passion.

Tijdens mijn opleiding heb ik via het opleidingskoor liefhebbers ontmoet van oude
muziek. Na de wekelijkse koorrepetities
bleef er altijd een klein groepje over die
altijd nog door wilden en er steeds nieuwe
liederen bij pakten. Zo is vocaal ensemble
Vlechtwerk ontstaan, waar ik nu nog wekelijks mee repeteer. Omdat er ook een
aantal componisten tussen zitten zingen
we ook zelfgeschreven werken.

Wat mij zo intrigeert in muziek is de ruimte. De grootsheid die muziek met zich mee
kan brengen. Ik vind het fijn om in muziek
weg te dromen. Mijn eigen composities
Tijdens mijn schoolperiode aan de Vrije
worden vaak beschreven als golvend einschool Groningen heb ik muziek als vak
deloos in beweging of minimal. Ik heb algekozen en hier examen in gedaan. Op de tijd iets met het minimal genre gehad.
middelbare school zongen we vanaf de
Steve Reich, La Monte Joung, John Adams.
vierde klas eens in het jaar werken als:
Het gebruiken van kleine motieven die einGloria van Vivaldi, Requiem van Haydn en deloos herhaald worden. Door maar een
Requiem van Mozart. Zo heb ik kennis ge- toon te veranderen kan de hele sfeer beïnmaakt met een aantal grote klassieke wer- vloed worden. Voor beeld werk dit genre
ken. Ook al eerder, maar dan vanuit de
ook goed.
pianomuziek. Vanaf mijn 7e levensjaar
kreeg ik pianoles. Elf jaar heb ik les gehad Na mijn Bachelor of music en Master of
bij Siet Dunselman. Hier speelde ik veel
Arts ben ik alweer drie jaar klaar met mijn
werken van onder andere Mozart, Bach,
studie. Ik heb al heel wat leuke opdrachten
Beethoven, Brahms, Liszt, Schumann,
gekregen als dansvoorstelling in Eindhoven
Chopin ect. Veel klassiek maar ook filmen Tilburg, dichters begeleiden op piano,
muziek was voor mij altijd een favoriet
muziek componeren voor korte films, mugenre om te spelen. Het kon mij nooit ro- ziek schrijven voor een tentoonstelling
mantisch of dromerig genoeg.
voor het Fries Museum. Het blijft altijd een
Door het 'gestoei' met bladmuziek lezen,
zoektocht naar nieuwe opdrachten, maar
ben ik ook zonder blad gaan spelen. Zo
een ding is zeker, ik vermaak me wel met
ben ik begonnen mijn eigen stukken te be- de muziek! Vind je het leuk wat muziek
denken en te improviseren. Dit ben ik
van mij te luisteren dan kan dat op:
steeds meer gaan doen. Improviseren ach- www.anneliekezantinge.com of
ter de piano is voor mij ontspanning, even www.ensemblevlechtwerk.nl
weg uit het dagelijkse en wegdromen in de
'melodiewereld'. Als ik nu achter een piano
zit, vliegt het uur voorbij.
Na mijn Middelbarschool ben ik op de
opendag van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht gaan kijken bij Muziek Technologie. Dit leek me een interessante studie. Voor de toelating Compositie voor de
Media ben ik drie composities gaan maken
waarbij ik voor het eerst muziek noteerde
die ik had bedacht. Ook maakte ik zo kennis met muziekprogramma’s. Er ging een
hele nieuwe wereld aan mogelijkheden
voor mij open. Ineens had ik niet mijn
stem en piano als instrument maar kon ik
met samples een heel orkest laten klinken,
of een opgenomen geluid zo vervormen,
dat het originele geluid totaal anders klinkt
dan het werkelijke geluid.
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“Wat mij zo
intrigeert
in muziek
is de ruimte. De
grootsheid
die muziek
met zich
mee kan
brengen.”

Oratoriumvereniging Bolsward

Concert– en activiteitenoverzicht
Oratoriumvereniging Bolsward

Open koorrepetitie:

Wij zoeken nieuwe leden. De Oratorium Vereniging Bolsward (OVB)
is een gemengd koor
11 & 12 april 2017 aanvang 19.00 uur
en heeft ruim 80 leden.
Bolsward Martinikerk
Grote naamsbekendheid geniet de OVB
Barokensemble Eik en Linde
door de jaarlijkse uitLauren Armishaw, Sopraan
voeringen van de MatMarjolein Niels, Alt
thäus-Passion van JoJan van Elsacker, Tenor(evangelist)
hann Sebastian Bach in
Peter Gijsbertsen, Tenor (aria’s)
:
de Martinikerk te BolsJelle Draijer, Bas (christuspartij)
ward. De muzikale leiPierre Mak, Bas (aria’s)
ding van het koor is in
Kinder/jeugdkoor Sint Vitus
enthousiaste- en inspien jongerenkoor Lelielûd
rerende handen van
Pauli Yap.
Prijzen variërend van € 19,50 tot € 35,Lijkt het u niet prachtig
Jeugd en studenten 50% korting
om samen met ons volwww.ovb-bolsward.nl
gend jaar de MatthäusTel. 0515-431400 (Cultuur Kwartier Sneek) Passion mee te zingen
en het Requiem van
Verdi?
Wilt u kennismaken
met het koor, musiceren op hoog niveau en
Oratorium vereniging Bolsward
genieten van prachtige
Toonkunstkoor Heerenveen
uitvoeringen? Kom dan
vrijblijvend naar onze
Requiem
open repetitie. De kofGuiseppe Verdi
fie staat klaar. U bent
o.l.v Pauli Yap
van harte welkom op
8 mei a.s. 19.30 uur
in het Centrum, Gast12 november ‘17 De Lawei Drachten
huishuissingel 33
19 november ‘17 Martinikerk Bolsward
Bolsward.
Matthäus-Passion BWV 244
o.l.v. Pauli Yap

Promenade Orkest
Heleen Koele, sopraan
Myra Kroese, alt
Leon van Liere, tenor
Martijn Sanders, bas
Prijzen variërend van € 19,50 tot € 35,Jeugd en studenten 50% korting
Start kaartverkoop voor leden en vrienden:
3 juni 2017 (open voorverkoop 17 juni)
www.ovb-bolsward.nl
Tel. 0515-431400 (Cultuur Kwartier Sneek)

De Oratoriumvereniging Bolsward is te vinden op Facebook. Bezoek ook onze website:
www.ovb-bolsward.nl

Colofon
OVB-Podium verschijnt
tweemaal per jaar enkele
weken voorafgaand aan
een concert.
Redactie & Samenstelling:
Henny van Vugt
Hans Nieuwenhuijsen
Emailadres voor uw bijdragen en reacties:
nieuwsbrief@ovbbolsward.nl

Contactgegevens
Oratoriumvereniging
Bolsward:
Suvelstrjitte 32
8561EZ Balk
tel.06-11304498
info@ovb-bolsward.nl
Bankrekening:
NL52RABO0126036845

Dirigent:
Pauli Yap

Pianist:
Jan van Liere

De redactie heeft alle moeite gedaan om rechthebbenden van artikelen, foto’s en
afbeeldingen te benaderen.
Mocht u toch menen rechthebbende te zijn neem dan
contact op met de redactie
via bovenstaand emailadres

