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WO 12 JUN

Eva-Maria Westbroek en Mikhail Petrenko 
in Sjostakovitsj
Sopraan Eva-Maria Westbroek schitterde al in vele vocale werken 

van Sjostakovitsj. Van De Nationale Opera tot New York. Vandaag 
zingt ze, samen met bas Mikhail Petrenko, de intense Veertiende 

symfonie, begeleid door Amsterdam Sinfonietta.

DI 1 OKT

A Night at the Opera met Elīna Garanča
Drama, ontroering en spektakel in A Night at the Opera. In alle 

drie excelleert mezzosopraan Elīna Garanča. Vandaag zingt ze 
aria’s uit twee van de meest geliefde opera’s uit het repertoire: 
Don Carlos en Aida van Verdi.

DI 17 DEC

Angelika Kirchschlager 
zingt Schuberts Winterreise
Franz Schubert reist door de wereld én de ziel in de liedcyclus 

Winterreise. Mezzosopraan Angelika Kirchschlager wordt 
begeleid door pianist Julius Drake.

WO 18 DEC  19.30 uur

Akademie für Alte Musik Berlin en 
Nederlands Kamerkoor: Weihnachtsoratorium
Bachs complete Weihnachtsoratorium in een betoverende 

uitvoering door de Akademie für Alte Musik Berlin. 
Bach jubelt, ontroert en verrast in zes 
meeslepende cantates.
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54    Aat Klompenhouwer © Mel Boas

Een jaar geleden sloot ik mijn welkomstwoord af met de woorden: ‘Het lied 
heeft toekomst!’ Gelukkig heb ik daarmee mijn hand niet overspeeld. Want 
soms zou je denken dat we maar met weinigen zijn, zo onbekend lijkt het 
lied. Heeft het dan nog toekomst? Ik droom van een toekomst waarin het 
lied bekend is bij oud én jong. Het programma dat artistiek leider Robert Holl 
dit jaar samenstelde biedt er alle kansen toe. Het festival voert ons tien dagen 
lang mee door de wereld van het lied. De lijfspreuk van deze vierde editie is 
daarom Invitation au Voyage. We gaan op reis!

Ik beloof u een reis waar u grenzeloos van kunt genieten. Het lied kent immers 
geen grenzen. Componisten uit heel Europa lieten zich inspireren door poëzie 
uit even zo vele landen. We reizen in een paar dagen - houd u even vast - 
door Engeland, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Rusland, Noorwegen en 
Finland, en doen zelfs kort de Verenigde Staten aan. En we reizen duurzaam. 
Het enige dat u hoeft te doen is een mooie plaats uit te zoeken in de 
Kerk van de Evangelische Broedergemeente. De liederen doen de rest.

Onlangs ontving ik een groot compliment aan het adres van het festival, 
toen iemand mij schreef dat het festival zo’n verrijking is voor de beleving 
van het lied vandaag de dag. Natuurlijk om de gevierde zangers en pianisten 
die naar Zeist komen, maar ook vanwege de mastercourse. Die biedt jonge 
liedduo’s die aan het begin van hun carrière staan én het publiek verdieping. 
Want de liefde voor het lied begint met leren luisteren en ontdekken wat er 
te horen is. 

Die liefde draagt het festival ook uit met een groot en veelzijdig aanbod 
educatieve en publieksactiviteiten. Wanneer je jonge mensen enthousiast 
weet te maken voor samen muziek maken en voor zingen, dan geef je hen 
iets mee voor de toekomst. Een toekomst waarin we net als nu genieten 
van het klassieke lied en waarin we blijven reizen door die mooie wereld.

Wilt u ons helpen die toekomstdroom te verwezenlijken? Word Vriend of 
Supervriend van het Internationaal Lied Festival en samen met u laten we 
nog meer mensen kennismaken met het klassieke lied. Laten we ervan 
uitgaan dat bekend ook bemind maakt. Dan dromen we niet alleen over de 
toekomst van het lied, maar bouwen samen aan een droom van een festival 
dat het lied op de kaart zet.

Aat Klompenhouwer, voorzitter en artistieke zaken    

EEN 
DROOM 
VAN EEN 
FESTIVAL
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Tijdens het vierde Internationale Liedfestival 
Zeist nodigen wij u uit om op reis te gaan 
door de verschillende liedculturen van 
Europa. Ons thema is deze keer Het Lied 
zonder Grenzen. Dit betekent een zeer 
divers programma met concerten,  
masterclasses en lezingen, waarbij de 
focus dit jaar niet alleen vocaal, maar  
ook instrumentaal georiënteerd is. 

Het Liedfestival beleefde in 2016 zijn eerste 
editie, en was gewijd aan de grote inspirator 
van de liedkunst, Franz Schubert. Zijn 
voorgangers, Mozart, Haydn, en Beethoven 
werden het jaar daarna in de schijnwerpers 
gezet, en tijdens het derde festival stonden 
Robert en Clara Schumann, Brahms, Wolf, 
Pfitzner, Loewe en Mendelssohn centraal. 
Omdat in de liedkunst woord en toon zo 
nauw verweven zijn, wordt iedere editie 
veel aandacht besteed aan de dichters, 
en grote namen als Goethe, Mayrhofer, 
Schober, Rückert, Eichendorff en Pfitzner 
werden in eerdere edities belicht. In 2019 
zullen Paul Verlaine en Heinrich Heine de 
rode draad vormen in ons festival.

Dichters en musici hebben altijd gereisd 
en grenzen overschreden. Schuberts 
Der Wanderer gaat over de levensreis van 
een mens in voor- en tegenspoed, en 
Duparcs beroemde L’invitation au voyage 
neemt ons juist mee naar een plaats vol 
‘schoonheid, luxe, rust en genot'. 
Reizen, wanderen, grenzen overschrijden, 
zijn thema’s, die dit jaar centraal staan. 

In de negentiende eeuw, na de nederlaag van Napoleon in 1815, veranderden In de negentiende eeuw, na de nederlaag van Napoleon in 1815, veranderden 
de Europese grenzen drastisch. Hierna ontstond de Restauratiepolitiek van de Europese grenzen drastisch. Hierna ontstond de Restauratiepolitiek van 
Metternich, die alle verlangens naar vrijheid en verbroedering rigoureus de Metternich, die alle verlangens naar vrijheid en verbroedering rigoureus de 
kop indrukte. Dit was het sociale klimaat, waarin Schubert en Heine leefden. kop indrukte. Dit was het sociale klimaat, waarin Schubert en Heine leefden. 
Schubert schreef zijn liederen over grafdelvers, de post, wegwijzers, Schubert schreef zijn liederen over grafdelvers, de post, wegwijzers, 
zwervers, en mannen met draailieren, en de Duits-Joodse Heine week zwervers, en mannen met draailieren, en de Duits-Joodse Heine week 
noodgedwongen uit naar Frankrijk. Hij werd begrensd vanwege wetten en noodgedwongen uit naar Frankrijk. Hij werd begrensd vanwege wetten en 
het antisemitisme, dat in de reactionaire Duitse staten weer de kop opstak. het antisemitisme, dat in de reactionaire Duitse staten weer de kop opstak. 
In zijn gedichten zou hij het altijd blijven opnemen voor alle onderdrukten.In zijn gedichten zou hij het altijd blijven opnemen voor alle onderdrukten.

In deze tijd ontstonden ook allerlei nationalistische stromingen, van waaruit In deze tijd ontstonden ook allerlei nationalistische stromingen, van waaruit 
musici en dichters op zoek gingen naar hun eigen tradities, en naar volks-musici en dichters op zoek gingen naar hun eigen tradities, en naar volks-
muziek. Brahms was een van de eerste, die daar de waarde van inzag. Russische muziek. Brahms was een van de eerste, die daar de waarde van inzag. Russische 
componisten trokken door de Kaukasus op zoek naar volksmelodieën, maar componisten trokken door de Kaukasus op zoek naar volksmelodieën, maar 
zetten ook vertaalde teksten van Heine op muziek. Grieg, opgeleid in Leipzig, zetten ook vertaalde teksten van Heine op muziek. Grieg, opgeleid in Leipzig, 
zette de Noorse volksmuziek weer op de kaart. En Vaughan Williams voelde zette de Noorse volksmuziek weer op de kaart. En Vaughan Williams voelde 
zich aangetrokken tot Schuberts thema van de zich aangetrokken tot Schuberts thema van de WandererWanderer. Mahler liet zich . Mahler liet zich 
inspireren door volkspoëzie uit inspireren door volkspoëzie uit Des Knaben Wunderhorn.Des Knaben Wunderhorn.  

Later in de negentiende eeuw zou de vernieuwende Debussy de grenzen van Later in de negentiende eeuw zou de vernieuwende Debussy de grenzen van 
het waarneembare overschrijden, op zoek naar verborgen betekenissen, die hij het waarneembare overschrijden, op zoek naar verborgen betekenissen, die hij 
vond in het symbolisme van Verlaine. Ook Fauré werd geïnspireerd door deze vond in het symbolisme van Verlaine. Ook Fauré werd geïnspireerd door deze 
dichter en diens muzikale taalgebruik. Zemlinsky en Maeterlinck reisden in de dichter en diens muzikale taalgebruik. Zemlinsky en Maeterlinck reisden in de 
laatromantische fin-de-sièclesfeer door de diepten van de menselijke ziel. laatromantische fin-de-sièclesfeer door de diepten van de menselijke ziel. 

In zijn In zijn Westöstlicher DivanWestöstlicher Divan legt Goethe de oost-westverbinding. Bizet roept  legt Goethe de oost-westverbinding. Bizet roept 
oriëntaalse beelden op, in de negentiende eeuw een beproefde methode oriëntaalse beelden op, in de negentiende eeuw een beproefde methode 
om onbewuste verlangens te projecteren naar verre en vreemde exotische om onbewuste verlangens te projecteren naar verre en vreemde exotische 
plaatsen. En Dallapiccola neemt ons mee naar de Middeleeuwen, Ibert naar plaatsen. En Dallapiccola neemt ons mee naar de Middeleeuwen, Ibert naar 
het verre oosten, en Ravel roept om bevrijding in Madagascar. Met de het verre oosten, en Ravel roept om bevrijding in Madagascar. Met de 
twintigste-eeuwse Britten maken we een reis door het leven, van kinderlijke twintigste-eeuwse Britten maken we een reis door het leven, van kinderlijke 
onschuld naar ontnuchterende volwassenheid. En de tijdloze Shakespeare onschuld naar ontnuchterende volwassenheid. En de tijdloze Shakespeare 
wordt schitterend verklankt door Schubert en Finzi. Ondanks deze diversiteit wordt schitterend verklankt door Schubert en Finzi. Ondanks deze diversiteit 
komen we altijd weer terug bij Schubert, dè inspirator van de liedkunst.komen we altijd weer terug bij Schubert, dè inspirator van de liedkunst.

Wij wensen u een Wij wensen u een bon voyagebon voyage!!

INVITATION AU VOYAGE 
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Al mijn hele leven als zanger houd ik mij met de liedkunst van Frans Schubert 
bezig. Zijn liederen zijn de ideale verbinding van muziek en poëzie. 
Bovendien vormen ze het begin en einde van de meest bijzondere periode 
van het Duitse kunstlied, ja van de muzikale lyriek in het algemeen.

In de liedkunst van Schubert komt de geest van de Duitse Romantiek tot 
uitdrukking, die samenvalt met de hoogstaande esthetiek van de tijd van 
Goethe, het eerste kwart van de 19e eeuw. In deze esthetiek staat humaniteit, 
in de betekenis van mensenliefde, centraal. Mensenliefde is immers ten 
diepste de kern van elke religie. Juist daarom, juist omdat in de liederen van 
Schubert deze tijdgeest van - met name - Goethes esthetiek zich intensief 
manifesteert, vormt deze liedkunst het summum van het Duitse kunstlied. 

Schuberts liederen, en zijn meerstemmige gezangen, waren bedoeld voor 
het musiceren onder vrienden. In de woorden van dichter Josef von Spaun: 
‘voor diegene, voor wie het oor niet het doel van de tonen is, maar slechts 
de drempel door welke ze indringen, om op het gemoed hun wonderbaar-
lijke geweld uit te oefenen.’

Een Schubertiade is dan ook: samen musiceren. Dat samen musiceren maakt 
het hart vrij, de vrolijkheid trekt in de ziel, alles wordt harmonieus. Schuberts 
vriend, de dichter Johann Mayrhofer schreef: ‘in harmonie moeten alle 
krachten streven naar het juiste; hier begint het leven.’ Het harmonische 
samen musiceren bevordert gevoelens van vriendschap, mensenliefde en 
humaniteit. Dat maakt de Schubertliederen ook pedagogisch zo belangrijk 
voor jonge mensen, want hun persoonlijke ontwikkeling wordt door Schuberts 
kunst liefdevol in harmonische banen geleid. Daarom is voor mij als liedleraar 
het werken met jonge musici van eminent belang, een levensopgave.

Als liedzanger zie ik het als mijn opdracht om de stemmingen die de 
componist in het lied uitgedrukt heeft, werkgetrouw en dus gewetensvol en 
nauwkeurig, over te brengen. En wel zo, dat de muziek door de uitdrukking 
en de waarachtigheid daadwerkelijk een dimensie aan de tekst toevoegt.

Om dan ook als liedcomponist aan het werk te gaan is voor mij een 
vanzelfsprekende voorzetting van mijn werk als liedzanger en mijn studie 
van poëzie. Ik probeer met mijn composities van de poëzie een klinkende 
gebeurtenis te maken. Het oneindig aantal mogelijkheden daarbij, die 
absolute vrijheid, is tegelijk voor mij de moeilijkheid. Zoals Socrates al 
vaststelde: de onmogelijkheid om volmaaktheid te bereiken, omdat het 
streven, het verlangen naar het verwekken van schoonheid juist oneindig is.
Alleen bij Schubert, wiens leven beheerst werd door een ‘ewig unbegreiflicher 
Sehnsucht’ - een eeuwig onbegrijpelijk verlangen - vindt men, mijns inziens, 
de volmaakte liedkunst. Schubert was, volgens Novalis, de geniaalste 
‘vreemdeling op deze aarde’, het muzikale en menselijke wonder uit Wenen!

Robert Holl, artistiek leider

HET 
SCHUBERTLIED 
IN MIJN LEVEN
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1110   Elly Ameling met deelnemer mastercourse 2018 © Mel Boas

Vijf dagen lang krijgen zeven liedduo’s uit de hele wereld les van de  
gerenommeerde zangers en liedbegeleiders Elly Ameling, Ann Murray,  
Robert Holl, Julius Drake en Malcolm Martineau. Deze intensieve  
mastercourse voor (pre)professionele liedduo’s wordt op zaterdag 25 mei  
afgesloten met een presentatierecital. 

De duo’s studeren liederen in uit een lijst met verplicht repertoire, die liede-
ren bevat op teksten van Heinrich Heine en Paul Verlaine. De gedichten van 
deze twee schrijvers lopen als een rode draad door het hele festival heen en 
krijgen dus ook in de mastercourse bijzondere aandacht. 

De mastercourse voert langs de liedculturen in Europa, wanneer u luistert 
naar de liederen van Franz Schubert, Robert en Clara Schumann, Franz Liszt, 
Johannes Brahms, Felix Mendelssohn, Gabriel Fauré en Claude Debussy.

De mastercourse bestaat uit twee sessies per 
dagdeel, waarvan de meeste openbaar zijn. 

Bijzonder aan de mastercourse van het Internationaal 
Lied Festival Zeist is dat zanger en pianist als een-
heid worden gecoacht. Daardoor ligt de aandacht 

niet eenzijdig op de zang óf de begeleiding, maar 
op de samenwerking tussen zanger en pianist. De 

laatste kan, meer dan vaak wordt aangenomen, 
een grote stimulans voor de uitvoering zijn 

door in het spel de dialoog aan te gaan 
met de zanger. Beide musici vergroten 

daardoor als duo hun artistieke 
zeggingskracht.

Kaartverkoop voor de mastercourse via ilfz.nl of aan de festivalkassa. 
Kijk voor locaties en tijdstippen dagdelen op de pagina's 'Van dag tot dag'.

INTERNATIONAL

MASTERCOURSE



1312   Presentatie project 'Dichtersliefde' 2018 © Mel Boas

Zingen zit in ons bloed en wat is nu leuker dan samen musiceren? 
Het Internationaal Lied Festival Zeist is er voor iedereen, van jong tot oud, 
van beginner tot gevorderde amateur. Daarom besteedt het veel aandacht 
aan educatie en participatie en biedt een ruim aanbod van zangactiviteiten 
voor diverse doelgroepen. Om dat te realiseren werkt het festival nauw 
samen met onder andere KunstenHuis de Bilt-Zeist, scholen voor primair 
en voortgezet onderwijs in de regio Zeist en educatieve partners in heel 
Nederland. 

Het resultaat van die samenwerking mag er zijn: voor de allerkleinsten en 
hun (groot)ouders is er een Meezingconcert in het Slottuintheater, er is een 
liedklasproject voor scholieren in de laatste klassen van het primair 
onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs en 
workshops speciaal voor middelbare scholieren om 
het plezier van zingen te (her)ontdekken. 

EDUCATIE EN 
PARTICIPATIE

En wat het betekent wanneer zingen een vanzelfsprekend deel van het 
onderwijs is, laten leerlingen van de Stichtse Vrije School horen, een van 
de scholen waarmee het festival al enige jaren nauw samenwerkt.

Voor volwassenen van alle niveaus zijn er tijdens het festival workshops zang, 
een liedklas voor duo’s en een masterclass voor gevorderde amateurzangers 
met een presentatierecital. Voor amateurs van alle leeftijden die hun plezier 
in zingen willen delen met publiek is er het Open Podium. Iedereen die wil 
staat in Zeist op het festivalpodium!

Nieuw dit jaar is de samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten. 
Studenten zang van deze opleiding zijn verbonden aan de Dag van het Lied. 
Ze verzorgen de muzikale omlijsting tijdens de ontvangst en krijgen een 
korte masterclass door ervaren liedbegeleider Hans Eijsackers.

Het festival is dus al veel langer aan de gang dan u vermoedde! Want al die 
activiteiten vinden niet alleen plaats in mei, maar het hele jaar door. Op de 
achtergrond blijft het festival samen zingen stimuleren, want zingen is 
gezond. Zonder dat u het ziet bruist het in Zeist!
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1514   Kerk van de Evangelische Broedergemeente © Mel Boas

Over de festivallocatie - de kerk van de Evangelische Broedergemeente - valt 
veel te vertellen. Het is een verhaal dat leest als een straatnamenboek. 
De naamgevers van de straten in de omgeving - de Nassau Odijklaan, de 
Zinzendorflaan, de Cornelis Schellingerlaan en de Herrnhuttersingel - hebben 
namelijk alles met elkaar te maken.

Als in 1768 de Grote Kerkzaal, die we onze concertzaal noemen, in gebruik 
wordt genomen is daar al een lange geschiedenis aan vooraf gegaan. 
Een geschiedenis die begint in 1722 als Graaf Nikolaus Ludwig von Zinzendorf 
in Saksen de nederzetting Herrnhut sticht. Graaf Zinzendorf is reislustig en stelt 
zich ten doel het evangelie onder de mensen te verspreiden. In 1736 komt hij 
naar Nederland. Vanaf dat moment raken de geschiedenis van Zeist, Slot Zeist 
en de Evangelische Broedergemeente onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Eigenlijk berust het allemaal op toeval. Had Willem Adriaan van Nassau in 1745 
het Slot en de heerlijkheid Zeist niet te koop gezet, dan was het nooit in handen 
gekomen van Cornelis Schellinger, een koopman uit Amsterdam. Schellinger, 
zelf hernhutter, koopt het met als doel er een nederzetting van de Broeder-
gemeente te vestigen. Hij laat er geen gras over groeien, want vanaf 1748 
verrijzen aan weerszijden van de lange oprijlaan naar het Slot eerst het Broeder-
huis en aan de overkant het Zusterhuis. Ruim een decennium later staan er aan 
beide pleinen ongeveer twintig huizen en wonen er naar schatting driehonderd 
hernhutters.

Wie denkt dat alles voorspoedig verloopt heeft het mis. Eind 18e eeuw worden 
de hernhutters nog als onwelkome gasten afgeschilderd bij de Staten van Utrecht. 
Maar waren zij in Herrnhut veilig onder ‘des Herrn Hut’, nu kan men hen weinig 
maken omdat zij bescherming genieten van de slotvoogd. De vieringen vinden 
ook plaats binnen de muren van het Slot, totdat op 9 oktober 1766 de eerste 
steen wordt gelegd van de huidige kerkzaal die twee jaar later in gebruik wordt 
genomen. De kerkzaal moest passen tussen de huizen die op dat moment al 
op het Zusterplein staan en krijgt daarom het uiterlijk van een rijtjeshuis. 
Dat lijkt vreemd, maar past precies bij de manier waarop de hernhutters in het 
leven staan. Alles onder één dak: wonen, werken en geloven.

250 jaar later biedt de kerkzaal onderdak aan niet alleen de eigen geloofs- 
gemeenschap, maar ook aan tal van culturele activiteiten binnen de gemeente.
Op het Broederplein en het Zusterplein zijn meer historische panden. Zo werd 
in 2018 in het Hernhutter Huis een museum geopend dat de geschiedenis van 
de geloofsgemeenschap en de locatie in beeld brengt. Verder zijn er nog de 
Kleine Kerkzaal en het Koetshuys, waar tijdens het festival ook een aantal van 
onze activiteiten plaatsvinden. Zonder de Broedergemeente zou Zeist een  
belangrijk podium armer zijn.

Bronnen:
RTV Utrecht, Van Rossem Vertelt: Hernhutters in Zeist, 26 april 2019, https://youtu.be/qcSVaDx2dJg
Het geheugen van Zeist, De broedergemeente en Zeist, 26 april 2019, www.geheugenvanzeist.nl/lezen/verhalen/
broedergemeente-en-zeist/

DE 
FESTIVAL-
LOCATIE
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Nu in de verkoop

seizoen 19/20:

Matthias Goerne

Christian Gerhaher 

Mark Padmore

Luca Salsi 

John Osborn & Lynette Tapia 

Sally Matthews

Bestel tot 1 oktober 

met vroegboekkorting

muziekgebouw.nl/lied

Podium voor de wereldtop

Grote
Zangers

Jury

Dame Felicity Lott (voorzitter)

Jard van Nes - Thomas Oliemans
Graham Johnson - David Selig
Mirjam Wijzenbeek (Concertgebouw Amsterdam) 

Eerste Ronde

17 mei 2019 
Internationaal Lied Festival Zeist 
30 juni 2019 
Theater aan de Parade  
’s-Hertogenbosch

Summer School Belcanto

met Nelly Miricioiu

6 & 7 september 2019
Theater aan de Parade  
’s-Hertogenbosch

53ste Internationaal
Vocalisten Concours
LiedDuo
’s-Hertogenbosch
20-24 nov 2019 ivc.nu

Buitengewone momenten beleeft u in een omgeving waar  

alles klopt. Met vormen die eenvoudig en helder zijn.

Keukenarchitectuur Zeist B.V.

 

Het Rond 5 c 

3701 HS ZEIST

Tel. 030 697 77 00

 

zeist.bulthaup.nl 



1918   

Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

jonge mensen 
enthousiast 
maken voor 
musiceren en 
zingen, geeft ze 
iets mee voor 
de toekomst 

Aat Klompenhouwer, voorzitter ILFZ en artistieke zaken    
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13.30 - 16.30 UUR / 1E RONDE LIEDDUO CONCOURS IVC 
AUDITIE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

Al jaren biedt het Internationaal Vocalisten Concours een podium 
aan talentvolle klassieke zangers om zich te presenteren aan een 
internationale jury, casting directors, concertdirecties en impresario’s, 
media, en concert- en theaterpubliek. Er is prijzengeld te verdelen  
en er zijn diverse engagementen te winnen tijdens dit wereldwijd  
bekende evenement in ’s-Hertogenbosch.

De 53ste editie, van 20 tot en met 24 november 2019 is gewijd 
aan liedduo’s. Deelname aan deze eerste auditieronde is een stap 
dichter naar een plek op het podium in het Theater aan de Parade 
tijdens het concours. De deelnemers stellen zelf hun programma's 
samen. Wat u gaat horen is dus een verrassing. Maar wie zich realiseert 
dat het IVC een springplank was voor grote namen als Elly Ameling, 
Robert Holl, Sarah Connolly en Lenneke Ruiten, kan zich verheugen 
op een mooie start van het festival. Er nemen 8 duo’s deel aan deze 
eerste ronde.

13.30 tot ca. 14.45 uur en 15.15 tot ca. 16.30 uur,  
aansluitend juryberaad en uitslag. 

20.15 - 22.00 UUR / WITH LOVE FROM RUSSIA 
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

HENK NEVEN, BARITON / JAN BASTIAAN NEVEN, CELLO / 
HANS EIJSACKERS, PIANO
Een meeslepend programma met liederen van Glinka, Prokofiev, 
Dargomyzjski, Rachmaninov en Borodin. Juweeltjes uit het Russische 
romantische liedrepertoire.

VAN DAG 
TOT DAG
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20    Hans-Eijsackers / Henk Neven / Jan-Bastiaan Neven ©  Ronald-Knapp

Mikhail Glinka (1804 - 1857)
Doubt (Koekolnik)

Where is our Rose? (Poesjkin)

Cradle song (Koekolnik)

Do not tempt me needlessly (Baratinski) 

Sergej Prokofjev (1891-1953)
Skazka pro shuta (the tales of the buffoon) op. 21b (arr. R. Sapozjnikov)

Chout & Chouticha
The Merchant Dreams

Aleksandr Dargomyzjski (1813-1869)
I am sad (Lermontov)

Elegy (Ona Predit) (Jazikov)

The youth and the maiden (Poesjkin)

The night zephyr (Poesjkin)

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Hopak (Moessorgski)

Morceaux de Fantasie, op 3. no 1 Elégie

Pauze 

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
Prelude in G sharp op. 32, no 12 
Don not sing, my beauty 

Aleksandr Borodin (1833-1878)
The beautiful girl doesn’t love me any more (Vinogradov) 
The beautiful fishergirl (Heine)

Listen to my song

Sergej Prokofjev (1891-1953) 
Chouricha
The sad merchant
Dance of Chouts daughters

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)
The mild stars shone upon us (Pletsjejev)

Night op. 73, no 2 (Rathaus)

Nur wer die Sehnsucht kennt (Goethe)

WITH LOVE 
FROM RUSSIA
HENK NEVEN, BARITON / JAN BASTIAAN NEVEN, CELLO /  
HANS EIJSACKERS, PIANO
GROTE KERKZAAL
20.15 - 22.00 UUR
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In 1860 richtte een groep van vijf Russische componisten een vriendenclub 
op, die later onder de naam Het Machtige Hoopje de geschiedenis in zou 
gaan. De initiatiefnemer was Mili Balakirev, en de anderen waren Aleksandr 
Borodin, César Cui, Modest Moessorgski en Nikolaj Rimski-Korsakov. 
Deze vijf, merendeels autodidacten, wilden een Russische nationale stijl 
ontwikkelen. Ze reisden door de Kaukasus en Georgië en verzamelden daar 
volksliederen. Ze vereerden Mikhail Glinka, die de aartsvader van de Russische 
klassieke muziek werd genoemd, maar de grote klassieken uit de Westerse 
muziekgeschiedenis werden door hen afgewezen. 

Glinka had als eerste Russische volksmelodieën in zijn composities verwerkt. 
In zijn vroege jeugd werd Rusland bijna onder de voet gelopen door de 
troepen van Napoleon. En Glinka was een ziekelijk jongetje, dat in een kleien 
wereld leefde. Zijn dagen werden gevuld met volksliedjes van zijn kinderjuf 
en met beierende kerkklokken. Deze liedjes, de kerkklokken, en de vocale 
muziek van de Russisch-orthodoxe liturgie, vormden later een onuitputtelijke 
bron voor zijn muziek. ‘Het volk schept de muziek, wij musici arrangeren 
slechts’, zei hij. Voor Westerse begrippen koos hij een heel eigen klank, met 
oude kerktoonsoorten, hele toonreeksen (zonder halve tonen erin) en een 
plechtige heroïsche stijl. 

En zoals Glinka een boegbeeld werd voor de Russische muziek, werd de 
dichter Aleksandr Poesjkin dat voor de Russische literatuur. Rusland was 
lange tijd overheerst door de Franse taal en in muzikaal opzicht door de 
Italiaanse opera. Poesjkin wordt in Rusland nog steeds vereerd, vanwege zijn 
vloeiende en muzikale taalgebruik. Voor het ontstaan van de Russische opera 
waren Glinka en Poesjkin beiden van groot belang. 

Poesjkin werd in Moskou geboren in een verarmd adellijk geslacht en bijna 
volledig in het Frans opgevoed. Door een kindermeisje raakte hij vertrouwd 
met de Russische taal, de volksverhalen en sprookjes. Zijn bewerkingen 
daarvan resulteerden in het gedicht Ruslan en Ludmilla, dat hem beroemd 
maakte, en waarop Glinka later een opera met diezelfde titel zou schrijven. 

Poesjkin beschikte over een vlijmscherpe pen, en werd nauwlettend gevolgd 
door de censuur. Zijn gedicht Ode aan de vrijheid uit 1818 circuleerde in  
anti-tsaristische kringen. Om die reden werd hij in 1820 verbannen uit Sint-
Petersburg. Tijdens deze ballingschap op het platteland schreef hij Jevgeni 
Onegin, dè roman van de Russische literatuur. In Jevgeni Onegin, waarop 
Tsjaikovski zijn gelijknamige opera baseerde, geeft Poesjkin een prachtig 
beeld van het leven op het Russische platteland, van de Russische bourgeoisie 
en aristocratie. Tsaar Nicolaas de eerste hief de verbanning in 1826 op, 
onder strikte voorwaarden, waarna Poesjkin in 1831 trouwde. Zijn jaloerse 
aard bracht het gelukkige huwelijk in gevaar. Een vermeende affaire van zijn 
vrouw Natalja, in 1837, was de aanleiding tot een duel met de stiefzoon van 
een Nederlandse gezant. Daarbij stierf de grote Russische dichter, door velen 
betreurd.  

Een aantal liederen uit With Love From Russia klinkt in de originele versie 
van de componist, de overige zijn bewerkingen van Hans Eijsackers en 
Jan Bastiaan Neven. Daarnaast klinken er een volksdans uit de Oekraïne, 

de Gopak, en muziek van Sergej Rachmaninov en Sergej Prokofjev.  

Glinka schreef een aantal liederen op tekst van de operalibrettist Nestor 
Koekolnik. De bekendste is Doubt uit 1838, dat gaat over de twijfels van een 
man, die gescheiden leeft van zijn geliefde. Nadat Poesjkin in 1837 stierf, 
componeerde Glinka drie versies van Where is our rose? Dit werd een prach-
tige ode aan het korte leven van de grote Russische dichter. De bijzondere 
samenwerking tussen Glinka en Koekolnik leidde tot een reeks van twaalf 
liederen in Farewell to St.Petersburg uit 1840. Het vijfde lied hieruit is een 
teer wiegenliedje, Cradle Song. Het laatste lied van Glinka, Do not tempt me 
needlessly, is een melancholiek lied op tekst van de dichter Baratinski, waarin 
deze zijn verloren liefde vraagt hem niet steeds nodeloos hoop te geven. 

Sergej Prokofjev was een productief componist, en schreef muziek voor 
opera’s, en balletten. In 1915 kreeg hij van Sergej Diaghilev de opdracht om 
The Tale of the Buffoon op muziek te zetten. Vanwege de eerste wereld-
oorlog werd de première uitgesteld tot 1921. Het verhaal gaat over zeven 
dwazen, die hun vrouwen vermoorden, nadat ze door een achtste man zijn 
verteld, dat ook hij zijn vrouw heeft vermoord. Hij heeft haar daarna met een 
magische zweep tot leven weten te wekken. Hij belooft de vrouwen van de 
dwazen ook weer tot leven te wekken. Wanneer hij zijn belofte niet nakomt, 
zinnen die op wraak. De aanstichter vermomt zich nu als vrouw, en wordt 
door een rijke handelaar uitverkoren om te trouwen. Hij ontsnapt, nadat hij 
de koopman heeft opgelicht met driehonderd roebel. Prokofjev componeer-
de geestige, stekelige muziek voor dit groteske verhaal. De cellist Roman 
Sapozjnikov vervaardigde in 1962 vijf arrangementen op deze muziek. 

Aleksandr Dargomysjki is een tamelijk onbekende Russische componist, 
die een muzikale schakel vormde tussen Glinka, de componisten van Het 
Machtige Hoopje, en Tsjaikovski. I am sad gaat over de weeklacht van een 
afgewezen minnaar. Het gedicht is van Mikhail Lermontov, een Russisch 
dichter die, na Poesjkin, werd beschouwd als de tweede grote schrijver van 
zijn generatie. Nikolaj Jazikov was eveneens een Russische dichter, en rond 
de jaren 1820 een geduchte rivaal van Poesjkin. Zijn Elegy (She is coming) 
gaat over een mysterieus verhaal in een somber landschap. Verschillende 
componisten hebben Poesjkin’s tedere gedicht The youth and the maiden 
op muziek gezet. De versie van Dargomysjki is een zachtjes swingende wals. 
The Night Zephyr was een zeer geliefde tekst van Poesjkin, en werd door wel 
veertig componisten getoonzet. De Guadalquivir is een enorme rivier in het 
zuiden van Spanje.

De Kaukasus is altijd een onderwerp geweest, waardoor de Russen 
gefascineerd waren, en Poesjkins gedicht Do not sing, my beauty gaat over 
de bespiegelingen van een minnaar, die zijn pijnlijke herinneringen niet wil 
aanroeren. Voordat Sergej Rachmaninov het verklankte, hadden al twintig 
componisten dit gedicht op muziek gezet. Rachmaninov roept een oriën-
taalse sfeer op door de tonen te versieren. Deze bewerking is gebaseerd op 
een arrangement van Fritz Kreisler. Aleksandr Borodin schreef slechts zestien 
liederen, en deze drie, alle uit 1855, werden geschreven voor tenor, cello 
en piano. The Pretty Girl No Longer Loves me is een verhaal over een 
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gefrustreerde liefde, waarbij de held besluit troost te vinden in zijn muziek. 
The Lovely Fisherwoman is een korte, humoristische sketch, en in Listen to 
my song klinkt een korte smeekbede van een wees om sympathie.

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski schreef ongeveer honderd liederen, waarvan een 
aantal tot de meest geliefde Russische liederen behoren. In Mild stars shone 
down on us denkt de dichter terug aan een kalme, hoopvolle nacht, en 
vraagt zich af waar die gebleven is. De dichter Alexej Pletsjejev was een 
radicale schrijver, die gevangen werd genomen. Zijn latere werk werd minder 
politiek geladen. Toch kunnen sommige passages worden gelezen als 
beschouwingen over verloren, politieke dromen. 

Het lied Night ontstond in 1993, het jaar dat Tsjaikovski overleed. Het gedicht 
van zijn vriend, de amateur dichter Rathaus, gaat over een gekwelde minnaar 
die niet kan slapen, omdat hij denkt aan zijn geliefde. De herhalende, dalende 
begeleiding geeft zijn rusteloze vermoeidheid weer. En net al vele anderen 
maakte ook Tsjaikovski een zetting van Goethes beroemde Nur wer die Sehn-
sucht kennt. Deze versie werd zeer geliefd. 

Nur wer die Sehnsucht kennt, zie woensdag 22 mei, La Bonne Chanson

Jacqueline van Rooij

Yp m a  P i a n o’s  e n  P i a n o’s  M a e n e  ( B e l g i ë )  b u n d e l e n 
k ra c h t e n  e n  w o r d e n  z o  h e t  m e e s t  t o o n a a n g e v e n d e 

p i a n o b e d r i j f  v a n  N e d e r l a n d  e n  B e l g i ë ! 

MAENE-YPMA piano’s

Robijnstraat 5 | 1812 RB Alkmaar | 072-541 44 00 | www.maene-ypma.nl

D e  m o o i s t e  p i a n o b e l e v i n g  v a n  N e d e r l a n d
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PIANO- & VLEUGELVERHUUR

PIANO’S & VLEUGELS
NIEUW EN GEBRUIKT
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MAENE-YPMA piano’s is officieel vertegenwoordiger van  

Steinway & Sons in Nederland. Hier kunt u terecht voor:

Steinway & Sons · Boston · Essex · Chris Maene · Doutreligne · Yamaha · Kawai · Roland · Nord
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Regelmatig organiseert de Vereniging Vrienden van het Lied de Dag van 
het Lied. Dit jaar is deze dag onderdeel van het festival. De invalshoek dit 
jaar sluit aan op het festivalthema Invitation au voyage. In één dag tijd 
reist u door de liedculturen van Engeland, Frankrijk en Rusland. 

10.30 - 11.15 UUR / INLOOP MET ZANG 
GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

Veelbelovende studenten van het ArtEZ Conservatorium  
krijgen de kans om tijdens de inloop van het publiek op te treden.  
Het programma wordt ter plaatse bekend gemaakt.

11.30 - 13.00 UUR / EUGÈNE PANNEBAKKER MASTERCLASS 
MASTERCLASS / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

Twee studentenduo’s van het ArtEZ Conservatorium krijgen 
een masterclass van ervaren docent en liedbegeleider 
Hans Eijsackers.

14.00 - 14.45 UUR / ON THIS ISLAND
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

CLAIRE LEES, SOPRAAN / LIES BRAAKMAN, PIANO
Dit recital voert ons naar Engeland en de VS, met werken van  
Britten, Barber, Bernstein en Walton.

14.00 - 14.45 UUR / DINANT KROUWEL MUSICOLOOG
LEZING / KOETSHUYS, ZUSTERPLEIN 2

Dinant Krouwel zal zijn lezing wijden aan het lied waar het  
festival het thema aan ontleent: L’invitation au Voyage.  
Dit lied van Duparc op een tekst van Baudelaire is een van de meest geliefde 
liederen uit het Franse repertoire en brengt het publiek altijd in vervoering. 
Maar waar gaat deze reis naar toe? 

15.00 - 15.45 UUR / FROM RUSSIA WITH LOVE 
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

VARVARA TISHINA, SOPRAAN / VICTORIA DMITRIEVA, PIANO
De deuren van de schatkamer van het Russische lied gaan open in dit 
programma met werken van bekende Russische componisten als Glinka, 
Tsjaikovski, Rimski-Korsakov en Rachmaninov.

15.00 - 15.45 UUR / LEO SAMAMA MUSICOLOOG
LEZING / KOETSHUYS, ZUSTERPLEIN 2

Heinrich Heine was een romantische, Duitse dichter van 
joodse afkomst en werd geboren als Harry Heine. Zijn vele ironische 
en spitsvondige gedichten vinden ook nu nog veel weerklank. 

16.00 - 16.45 UUR / CHANSONS D’AMOUR ET DE GUERRE
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

FLORIAN JUST, BARITON / JAN-PAUL GRIJPINK, PIANO 
STEPHAN HEBER, CELLO / JULIE MOULIN, FLUIT
In diverse combinaties voor zang, piano, cello en fluit nemen deze vier  
jonge musici u mee naar het Frankrijk uit de Middeleeuwen, de romantiek  
en de twintigste eeuw.

17.00 - 18.00 UUR / MEET AND GREET
GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

Onder het genot van een drankje bent u in de gelegenheid 
om persoonlijk in gesprek te gaan met de musici en sprekers.

20.15 - 22.00 UUR / AT THE RAILWAY STATION
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

MARK PADMORE, TENOR / JULIUS DRAKE, PIANO
Tijdens dit recital brengt u opnieuw een bezoek aan Engeland, 
waar u de dag ook begon, en keert daarna terug naar Frankrijk.
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Benjamin Britten (1913-1976)
On this Island (Auden) 

Let the Florid Music Praise
Now the Leaves are Falling Fast
Seascape
Nocturne
As it is, Plenty

Samuel Barber (1910-1981)
Four Songs op. 13 
A Nun Takes the Veil (Hopkins)

The Secrets of the Old (Yeats)

Sure on this Shining Night (Agee)

Nocturne (Prokosch)

Leonard Bernstein (1918-1990)
I Hate Music! A Cycle of Five Kid Songs 

My Name is Barbara
Jupiter Has Seven Moons
I Hate Music!
A Big Indian and a Little Indian
I’m a Person Too

William Walton (1902-1983)
Three Songs to poems by Edith Sitwell 
Daphne
Through Gilded Trellises 
Old Sir Faulk

LIEDRECITAL  ZATERDAG 18 MEI 2019

ON THIS ISLAND

CLAIRE LEES, SOPRAAN
LIES BRAAKMAN, PIANO 
 
GROTE KERKZAAL 
14.00 - 14.45 UUR
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Benjamin Britten trad halverwege de jaren dertig toe tot de kunstenaarskring 
van W.H. Auden. Deze kunstenaars voelden zich teleurgesteld in de Britse 
moraal en heersende opvattingen over de kunst. Ze hadden links-politieke 
voorkeuren, en een cynische kijk op de wereld. On this Island, Brittens eerste 
liedcyclus, is sterk beïnvloed door deze ideeën. De gedichten van Auden 
zijn duister, complex, en laten een virtuoos taalgebruik zien. In Nocturne 
spelen dromen een rol. Het werd een thema, dat Britten vaker op muziek 
zou zetten. Aan het begin van Let the Florid Music Praise wordt trompet-
geschal gesuggereerd. En As it is, Plenty is een jazzy lied, waaruit minachting 
spreekt voor het Britse sociale klimaat van die tijd.      

Samuel Barber componeerde zijn Four Songs tijdens een uiterst productieve 
periode, waarin ook zijn beroemde Adagio for Strings ontstond. De Four 
Songs zijn niet verbonden door muzikale motieven, zoals in Barbers Three 
Songs. Nocturne is een liefdesgedicht van Frederic Prokosch. A Nun Takes 
the Veil, geschreven door de Victoriaanse dichter Gerard Manley Hopkins, 
gaat over eenzaamheid, een thema waardoor Barber zijn hele leven 
geïntrigeerd zou blijven. The Secrets of the Old, op poëzie van W.B. Yeats 
heeft vriendschap als thema, en Sure on this Shining Night werd het 
meest geliefd.

Leonard Bernstein droeg zijn liedcyclus I Hate Music! op aan Edys Merrill. 
In de amper zeven minuten durende cyclus exploreert Bernstein allerlei 
zaken, die in het kinderleven van belang zijn, en hij doet dat met veel 
invoelingsvermogen. My Name is Barbara gaat over waar de baby’s 
vandaan komen. I’m a Person Too gaat op een luchtige manier over 
kinderlijke nieuwsgierigheid. 

William Walton ontwikkelde zijn compositorische vaardigheden voornamelijk 
autodidactisch. Hij werd aangetrokken door de levendige jazzstijl, die ook in 
zijn vroege werk Façade tot uiting komt. Dit werk diende als achtergrond-
muziek voor het reciteren van de excentrieke, abstracte gedichten van 
Edith Sitwell, die was beïnvloed door het Franse surrealisme.  

Jacqueline van Rooij.

www.margrietzeist.nl    030-692 20 02

Bloemen zijn onze passie,deze delen wij graag met u!
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De liederen worden in het Russisch gezongen. 
De vermelde titels zijn die van de oorspronkelijke 
gedichten.

Mikhail Glinka (1804 - 1857)
Let him kiss me with the kisses of his mouth (Poesjkin)

Meine Ruh’ist hin (Goethe; vert. Guber)

Here’s a health to thee, Mary (Cornwall; vert. Poesjkin)

Modest Moessorgski (1839 - 1881)
Ich wollt, meine Schmerzen ergössen (Heine; vert. Mey)

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840-1893)
Ich wollt, meine Schmerzen ergössen (Heine; vert. Mey)

Warum sind denn die Rosen so blaß? (Heine; vert. Mey)

César Cui (1835 - 1918)
Warum sind denn die Rosen so blaß? (Heine; vert. Michailov)

Here’s a health to thee, Mary (Cornwall; vert. Poesjkin)

Nikolaj Andrejevitsj Rimski-Korsakov (1844 - 1908)
In moments to delight devoted (Lord Byron; vert. Kozlov)

This rose to calm my brother’s cares (Lord Byron; vert. Kozlov)

Aleksandr Konstantinovitsj Glazoenov (1865 - 1936)
À Madame la Princesse Ulrique de Prusse (Voltaire; vert. Poesjkin)

A pie’ de’ colli ove la bella vesta (Petrarca; vert. Korinfski)

Nikolaj Karlovitsj Medtner (1880 - 1951)
Auf dem See (Goethe; vert. Fet)

Aleksandr Sergejevitsj Tanejev (1850 - 1918)
The origin of the harp (Moore; vert. Kobilinski)

Quando cadran le foglie e tu verrai (Guerrinil; vert. Kobilinski)

Sergej Rachmaninov (1873-1943)
The isle (Shelley; vert. Bal’mont)

Du bist wie eine Blume (Heine; vert. Pletsjejev)

Comment, disaient-ils (Hugo; vert. Mey)

LIEDRECITAL  ZATERDAG 18 MEI 2019

FROM RUSSIA 
WITH LOVE
VARVARA TISHINA, SOPRAAN
VICTORIA DMITRIEVA, PIANO 
GROTE KERKZAAL 
15.00 - 15.45 UUR
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Mikhail Glinka was even belangrijk voor de Russische muziek als Alexandr 
Poesjkin voor de Russische poëzie. Beide talentvolle kunstenaars brachten 
vernieuwing in de Russische kunstvormen. Glinka kreeg in Sint-Petersburg 
les van de dichter Wilhelm Küchelbecker, en werd er geliefd als zanger en 
pianist. Hij was erg reislustig, en ontmoette tijdens zijn reizen componisten 
als Bellini, Donizetti en Berlioz. Vooral de muziek van Berlioz maakte veel  
indruk. Hierna begon Glinka zich te ontwikkelen als componist. Terug in 
Sint-Petersburg bezocht hij literaire avonden bij Vasili Zjoekovski, waar hij  
dichters als Gogol en Poesjkin leerde kennen. 

Poesjkin werd door zijn landgenoten beschouwd als dè Russische nationale 
dichter. Tot Napoleon Moskou binnenviel sprak de Russische elite Frans.  
Na deze gebeurtenissen werd het Frans beschouwd als de taal van de vijand. 
Poesjkin baande de weg voor het gebruik van de Russische taal, en zijn stijl 
heeft de Russische literatuur sterk beïnvloed. Lord Byron en Goethe waren 
zijn tijdgenoten, en de gevierde Byron was een leidende figuur in de  
Romantiek. Hij fascineerde door zijn extravagante, aristocratische levensstijl 
en amoureuze excessen.

Overal in Europa ontwikkelden zich nationalistische stromingen, en zo ook 
in Rusland. Glinka had veel volksliederen verzameld uit Midden-Rusland, en 
had veel invloed op de componisten na hem. Vooral op de vijf componisten 
van Het Machtige Hoopje die, onder leiding van Mili Balakirev, een nieuwe 
Russische School wilden stichten. Tot deze vijf behoorden César Cui, Nikolaj 
Rimski-Korsakov, Modest Moessorgski, en Aleksandr Borodin. Cui is de minst 
bekende van deze vijf. Zijn veertien opera’s zijn bijna allemaal vergeten, en 
van de ongeveer 250 liederen hield slechts een handjevol repertoire. In zijn 
boek Russian art song, uit 1895, schrijft hij dat de liedkunst in zijn eigen land 
beter ontwikkeld was dan in Frankrijk en Italië, en dat ‘onze composities de 
Duitse liederen kunnen evenaren’.

Ook Rimski-Korsakov gebruikte veel melodieën uit volksliederen, en  
verklankte graag de exotische sferen van het Verre Oosten. Door zijn sterke 
verbeeldingskracht en gevoel voor klankkleur had hij veel affiniteit met  
verhalende muziek. Sergej Tanejev verwierp juist de nationalistische ten-
densen van het Machtige Hoopje. Hij werd bekend om zijn kosmopolitische 
benadering van de muziek, en studeerde bij Tsjaikovski en Nikolaj Rubinstein. 
Tot zijn leerlingen behoorden Glière en Rachmaninov. Hij schreef circa  
veertig liederen, waarin hij veel inzicht toont in de mogelijkheden van de 
menselijke stem. 

Sergej Rachmaninov wist na de Russische revolutie naar het westen te  
ontkomen, waar zijn pianowerken bekender werden dan zijn verfijnde,  
lyrische liederen. Zijn definitie van muziek was romantisch: ‘het is het ruisen 

van onrustige bladeren, een verre eeuwige klank, het is datgene wat uit het 
hart komt en tot het hart spreekt, het is de liefde. Poëzie is de zuster der 
muziek, en haar moeder is de weemoed!’.

Aleksandr Glazoenov bleef na de revolutie in Rusland, en ging in 1928 naar 
Wenen om de Sovjet-Unie te vertegenwoordigen bij de viering van de  
sterfdag van Schubert. Hij keerde nooit terug, vestigde zich in Parijs, en  
probeerde de nationalistische stijl van het Machtige Hoopje te combineren 
met westerse muziek. Nikolaj Medtner, begin twintigste eeuw één van de 
belangrijkste componisten in Rusland, is nauwelijks bekend bij het westerse 
publiek. Hij had veel op met de Duitse romantiek en met de muziek van 
Schumann. Ook Goethe was voor hem een belangrijke inspiratiebron.  
Medtner en Rachmaninov onderhielden een inspirerende muzikale  
vriendschap. 
 
De tekst van Let him kiss me with the kisses of his mouth komt uit het Oude 
Testament, en is een schitterend liefdesgedicht. In Goethe’s Meine Ruh’ ist 
hin zit Gretchen aan haar spinnenwiel, terwijl haar onrustige gedachten  
uitgaan naar Faust. En Goethe schreef Auf dem See tijdens een boottochtje 
op het meer van Zürich. Ich wollt, meine Schmerzen ergössen uit Heinrich 
Heine’s Buch der Lieder klinkt in de versies van Moessorgski en Tsjaikovski. 

De Duitse literatuurcriticus Marcel Reich-Ranicki schreef, dat Heine’s Buch 
der Lieder ogenschijnlijk over liefde en de onbereikbaarheid daarvan gaat, 
maar dat achter deze poëzie  meer schuilgaat. ‘Doordat Heine in zijn  
erotische lyriek heimelijk het lot van benadeelde joden bezong, werd hij de 
poëtische woordvoerder van alle benadeelden en zwakkeren, van allen die 
leden in de samenleving, van allen die naar liefde verlangden, maar zich  
tevreden moesten stellen met verlangen en hoop.’ Heine heeft de Duitse  
taal verrijkt en vernieuwd, en greep terug op de omgangstaal, op het  
Duits van alledag.

Warum sind denn die Rosen so blaß, op muziek gezet door Cui en 
Tsjaikovski, en Du bist wie die Blume van Sergej Rachmaninov, zijn ook 
gebaseerd op Heine’s Buch der Lieder. In het tedere lied The Isle verklankt 
Rachmaninov de rust in de natuur.      

Jacqueline van Rooij.
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zang, piano, cello, fluit
Maurice Ravel (1875 - 1937)
Chansons Madécasses (de Forges)

   1. Nahandove
   2. Aoua!
   3. Il est doux

Henri Duparc (1848 - 1933)
Le Manoir de Rosemonde (de Bonnières)

Sérénade Florentine (Cazalis)

Charles Gounod (1818 - 1893)
Où voulez-vous aller?
 
zang, piano
Luigi Dallapiccola (1904 - 1975)
Rencesvals (anoniem)

zang, piano, cello
Jules Massenet (1842 - 1912)
Amours bénis (Alexandre)

Charles Gounod (1818 - 1893)
Sérénade (Hugo)

Jules Massenet (1842 - 1912)
Élégie (Gallet)

Henri Duparc (1848 - 1933)
Extase (Cazalis)

 
zang, fluit
Jacques Ibert (1890 - 1962) 
Deux stèles orientées (Segalen, naar anoniem)

   1. Mon amante a les vertus de l’eau
   2. On me dit

zang, piano, fluit
André Caplet (1878 - 1925) 
Viens! Une flûte invisible (Hugo)

LIEDRECITAL  ZATERDAG 18 MEI 2019

CHANSONS 
D’AMOUR ET 
DE GUERRE
FLORIAN JUST, BARITON / JAN-PAUL GRIJPINK, PIANO
STEPHAN HEBER, CELLO / JULIE MOULIN, FLUIT 
GROTE KERKZAAL / 16.00 - 16.45 UUR
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Chansons Madécasses behoorde tot de favoriete liederen van Maurice Ravel. 
Ze ontstonden in een periode van stijlverandering. Ravel gaf meer gewicht aan 
de melodie, en ging schaarser om met de muzikale middelen. In de teksten 
van de Creoolse dichter Evariste-Desire de Parny, klinkt de roep om bevrijding 
van het kolonialisme en de slavernij op Madagascar. Nahandove gaat over 
de verleiding van een inheemse vrouw en in Aoua! klinkt een waarschuwing 
voor gevaarlijke blanke mannen. Exotische klanken doordringen Il est doux.  

Henri Duparc was een van de begaafdste leerlingen van van César Franck. In 
zijn liederen creëert hij werelden vol esthetische, etherische sensualiteit. Tekst 
en muziek vormen een onverbrekelijke eenheid. In Le manoir de Rosamunde 
klinken complexe ritmes en harmonieën. Sérénade Florentine is een dromerig 
lied, op poëzie van de Franse symbolist Henri Cazalis, die ook de tekst voor 
L’Extase schreef. Sérénade Florentine werd een lyrisch lied, met veel aandacht 
voor elk woord in de tekst. De lyrische kwaliteiten van Jules Massenet komen 
volop tot uiting in de verfijnde, melancholieke muziek van Elégie en Amours 
bénis. Debussy schreef over Massenet: ‘Vakgenoten vergaven hem maar 
moeilijk zijn vermogen tot behagen, dat strikt genomen een gave is’.

Où voulez-vous aller? is één van de vroegste liederen van Charles Gounod. 
De tekst komt uit  Théophile Gautiers La Comédie de la mort uit 1838, het 
belangrijkste werk uit Gautiers romantische periode. Gautier zet onder de 
titel Barcarole, en Gounod componeerde een golvend ritme in een 6/8 maat, 
met een prachtige melodie. In Sérénade klinkt ook het wiegende ritme van 
de barcarolle, waarbij de zanger wordt uitgedaagd tot prachtige coloraturen. 
Rencesvals bevat drie liederen, die terugvoeren naar de Spaanse Middeleeuwen. 
In 778 vond bij Rencesvals (Roncevaux) een veldslag plaats, waarin een 
zekere Roland onder Karel de Grote vocht. Hieruit ontstonden liederen en 
verhalen, die samenkwamen in het Franse Chanson de Roland. De thematiek 
van (on)vrijheid is een rode draad in het vocale oeuvre van de Italiaanse Luigi 
Dallapiccola. 

De veelzijdige Jacques Ibert werd door Manuel de Falla aangemoedigd tot 
een muziekstudie. Hij oriënteerde zich op de klassieke periode, maar nam 
elementen over van Stravinski. Tijdens zijn reizen deed hij veel exotische  
indrukken op, die in composities werden verwerkt. De dichter Victor Segalen, 
bevriend met Debussy, had een passie voor het verre Oosten, en vertrok in 
1909 naar China. In 2000 verscheen zijn postume dichtbundel Stèles.  

Het korte Viens! Une flûte invisible soupire uit 1900 is één van André Caplets 
vroegste liederen. De tekst van Victor Hugo gaat over een fluit, die zowel 
het instrument is van de herders, de vogels, als de liefde. Debussy roemde 
Caplet, omdat zijn klanken steeds de juiste sfeer wisten te treffen. De stijl van 
Caplet is laatromantisch, en neigt naar het impressionisme.

Jacqueline van Rooij.

Een feest voor de zintuigen!Een feest voor de zintuigen!
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Benjamin Britten (1913 - 1976) /  
Purcell (1659 - 1695)
A Morning Hymn Z 198 (Fuller)
Job’s Curse Z 191 (Taylor)
An Evening Hymn Z 193 (Fuller)

Benjamin Britten (1913 - 1976)
Winter Words op. 52 (Hardy)
At Day-Close in November
Midnight on the Great Western
Wagtail and Baby
The Little Old Table
The Choirmaster’s Burial
Proud Songsters
At the Railway Station, Upway
Before Life and After

Pauze

Gabriel Fauré (1845 - 1924)
Melodies ‘de Venise’ op. 58 (Verlaine)
Mandoline (uit : Fêtes galantes)
En sourdine (uit : Fêtes galantes)

Reynaldo Hahn (1874 - 1947)
Chansons grises IRH 16 (Verlaine)
Chanson d’Automne 
Tous deux
L’Allée est sans fin
En Sourdine
L’Heure exquise 

Gabriel Fauré (1845 - 1924)
La Bonne Chanson op. 61 (Verlaine)
1. Une sainte en son auréole
2. Puisque l’aube grandit
3. La lune blanche luit dans les bois
4. J’allais par des chemins perfides
5. J’ai presque peur, en vérité
6. Avant que tu ne t’en ailles
7. Donc, ce sera par un clair jour d’été
8. N’est-ce pas?
9. L’hiver a cessé

LIEDRECITAL  ZATERDAG 18 MEI 2019

AT THE RAILWAY 
STATION
MARK PADMORE, TENOR
JULIUS DRAKE, PIANO

GROTE KERKZAAL
20.15 – 22.00  UUR
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Henri Purcell stond tot halverwege de twintigste eeuw nogal in de schaduw 
van Georg Friedrich Händel, maar onder leiding van Michael Tippett ont-
stond rond 1940 een ware Purcell ‘revival’. Benjamin Britten had veel respect 
voor de muziek van Purcell, en uit zijn oeuvre blijkt hoezeer de twintigste-
eeuwse componist geïnspireerd werd door deze Engelse barokcomponist. 
Purcell was een man van het theater, en had veel gevoel voor melodie en 
harmonie. Bovendien bezat hij een sterk ontwikkeld vermogen tot woord- 
en toonschildering, en veel gevoel voor het plaatsen van de tekst. Zijn 
expressieve composities tonen een grote helderheid. 

Ook Britten beschouwde de melodie als het belangrijkste element in de 
muziek, en hij bewerkte vanaf 1943 een groot aantal vocale werken van 
Purcell, die diezelfde helderheid bezitten. In deze expressieve interpretaties, 
een soort improvisaties, schreef Britten nieuwe begeleidingen onder de 
liederen, waarbij hij gebruik maakte van zowel diatoniek (hele en halve 
tonen) als chromatiek (alleen halve tonen). Britten behield in de liederen de 
vocale lijn en de baslijn, maar arrangeerde daarbij zijn eigen harmonieën. 
Samen met Peter Pears, zowel zijn artistieke- als levenspartner, voerde 
Britten de liederen uit. Deze muziek werd in Engeland zeer goed ontvangen.

Purcells A Morning Hymn werd in 1960 door Britten bewerkt, evenals 
The Evening Hymn, een dankgebed. In Job’s Curse zet Purcell een van de 
donkerste momenten uit het gelijknamige, oudtestamentische boek op
 muziek. Door de treffende woordschildering wordt de extreme wanhoop 
van Job voelbaar. Het was een ideaal onderwerp voor Britten, die al eerder 
een duister en sacraal werk van Purcell had bewerkt, namelijk Saul and the 
witch at Endor.     

De harde kritieken op zijn opera Gloriana in 1953 deden Britten geen goed, 
en het verlamde zijn creativiteit. In de drie volgende jaren schreef de door-
gaans productieve Britten slechts drie werken van betekenis, waaronder 
de opera The Turn of the Screw, Canticle III, en Winter Words. De meeste 
liederen uit Winter Words zijn opvallend Engels van toon, en Britten heeft 
veel aandacht besteed aan de tonale structuur van de liederen. Een vergelij-
king tussen de liedbewerkingen van Purcell en Winter Words toont, dat ook 
deze liedcyclus geïnspireerd is door de muzikale taal van Purcell, vooral 
door diens levendige melisma’s, dus de ornamentatie van de noten. 

Winter Words is gebaseerd op de gelijknamige gedichtenbundel van 
Thomas Hardy, en Britten heeft hieruit acht liederen op muziek gezet. De 
liedcyclus, met de ondertitel songteksten en ballads van Thomas Hardy, 
werd gecomponeerd voor het Leeds Festival in oktober 1953. De première 
vond plaats met Peter Pears als zanger, en Britten aan de piano. Het thema 
van Winter Words lijkt het verlies van onschuld te zijn door een proces van 
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bewustwording. Britten zelf werd zijn hele volwassen leven door dit idee 
achtervolgd. Andere belangrijke thema’s in de liederen zijn het ouder worden, 
alsook leven en dood. De cyclus begint met een nostalgische bespiegeling 
over het verstrijken van de tijd.  

Het eerste lied At Day-Close in November beschrijft het einde van een late 
herfstdag. In de acht maten van de piano-introductie gebruikt Britten alle 
twaalf tonen van de chromatische toonladder. In het krachtig klinkende 
Midnight on the Great Western wordt de reis beschreven van een jongeman, 
die niet weet waarheen hij gaat en waar vandaan hij komt. Wagtail and Baby 
is een satire: een baby kijkt naar een hond die water drinkt. Britten weet de 
krakende geluiden, die bij The Little Old Table horen, muzikaal goed te 
treffen. The Choirmaster’s Burial is een grappig lied over een kerkelijke 
ambtenaar die, tijdens de begrafenis van een koorleider, diens favoriete 
muziek verbiedt. Maar wanneer de koorleider de hemel binnenkomt, wordt 
hij verwelkomd met zijn meest geliefde lied. 

Proud Songsters is een prachtige miniatuur, gevolgd door de verhalende 
ballade At the Railway Station, Upway, waarin de titelfiguur overgelukkig 
wordt door het vioolspel van een kleine jongen op een station. Before Life and 
After is het laatste lied, waarin het centrale thema, het verlies van onschuld, 
nog eens sterk tot uiting komt. Winter Words werd één van Brittens meest 
ontroerende liedcycli.   

De dichter Paul Verlaine begon zijn carrière met twee opmerkelijke dicht-
bundels, Poèmes saturniens en Fêtes galantes, die een buitengewone
originaliteit en poëtische inventiviteit bezaten. In Fêtes galantes maskeert 
Verlaine persoonlijke gevoelens door imaginaire scènes en personages uit  
de Italiaanse commedia dell’arte op te roepen. De dichter werd geïnspireerd 
door de verfijnde, pastorale en achttiende-eeuwse schilderkunst van 
Jean-Antoine Watteau. 

Gabriel Fauré begon zijn liedcyclus Cinq mélodies ‘de Venise’ in de stad van 
de lagunes, waar alleen het eerste lied, Mandoline, in 1891, werd voltooid. 
De teksten kwamen uit Verlaines Fêtes galantes. In Mandoline klinkt een 
vloeiende en heldere stemming, die scherp contrasteert met de versluierde 
gebaren van het tweede lied En sourdine, dat in Parijs ontstond. In dit lied 
verklankt Fauré de stilte uit de natuur. Met Fauré’s doorschijnende texturen 
en melodische accenten klinken deze liederen door en door Frans. 

Reynaldo Hahn werd in het Venezolaanse Caracas geboren en verhuisde 
op driejarige leeftijd naar Parijs, waar hij vanaf zijn elfde jaar aan het  
conservatorium studeerde en compositieles kreeg van Jules Massenet. 
Diens vloeiende, lyrische stijl zou Hahn blijvend beïnvloeden. Hahn’s vroege 

liederen zijn relatief conservatief, al klinken zijn harmonieën soms net zo 
weelderig als die van andere Franse componisten. Maar Hahn was terug- 
houdend met harmonische progressies en traditioneel in zijn vormopzet. 
Hahn was gefascineerd door de versmelting van literatuur en muziek, en 
waarschijnlijk daarom een groot bewonderaar van de liederen van Schu-
mann, waarover hij schreef dat ze ‘een diepe expressiviteit, eerlijke emoties, 
en respect voor de poëzie ademden’. De invloed van Massenet is evident 
aanwezig in Hahn’s liedcyclus Chansons grises, uit 1891/92. De liederen 
frapperen vanwege hun rijpheid en inlevingsvermogen. Hahn’s voorliefde 
voor herhalende vormstructuren komt erin tot uiting.  

Chanson d’Automne, is een bijtend, strofisch lied in cis mineur, met minieme 
variaties in de twee coupletten. De zang- en pianolijn zijn onafhankelijk van 
elkaar en af en toe lijkt de begeleiding bijna afwezig. De tekst is afkomstig uit 
Verlaines Poèmes saturniens, één van de bekendste gedichten uit de Franse 
taal, waarin de herfst symbool staat voor het ouder worden. Verlaine speelt 
in dit gedicht met klanken en klankimitaties. Het is een uiterst 
melancholieke, maar zeer muzikale tekst. De eerste twee regels van het 
gedicht werden door de geallieerden gebruikt om, via Radio Londen, de start 
van de invasie in Normandië aan te geven. 

Het lied Tous deux contrasteert sterk met de sfeer uit Chanson d’automne. 
Hier is de beweeglijke pianobegeleiding voortdurend aanwezig en de  
zangstem mag niet luider linken dan mezzoforte. Hahn’s voorliefde voor 
toonrepetitie, zoals ook in Tous deux, wordt nog evidenter in L’allée est sans 
fin. De titelfiguur moet in dit lied een eindeloze weg afleggen om de geliefde 
te bereiken. En sourdine heeft een ABA-vorm, en herhalende patronen in de 
begeleiding. L’heure exquise is de vijfde van de zeven liederen uit Chansons 
grises, en het lied werd zowel door Hahn als door Fauré op muziek gezet. 
De versie van Fauré werd beroemder, maar die van Hahn is zeer de moeite 
waard. In het gedicht beschrijft Verlaine de ontmoeting tussen twee geliefden
in een door de maan beschenen bos. 

Voor La Bonne Chanson, zie woensdag 22 mei, recital La Bonne Chanson.
Voor Fêtes Galantes, zie zondag 19 mei, recital Chez Coco.

Jacqueline van Rooij.

TOELICHTING ZATERDAG 18 MEI 2019
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PROGRAMMA ZONDAG 19 MEI 2019

10.00 - 13.00 UUR / RONDLEIDING MET LUNCHRECITAL
FIGI ZOCHER / TERSTEEG ZAAL, HET ROND 2

VINCENT KUSTERS, BARITON / CHARLIE BO MEIJERING, PIANO
Een wandeling langs monumentale bouwkunst en de groene 
omgeving van Zeist. Aansluitend geniet u in Hotel Theater Figi van 
een goedverzorgde lunch en een liedrecital..

14.00 - 15.00 UUR / CHEZ COCO 
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

WENDELINE VAN HOUTEN, SOPRAAN / NIKKI TREURNIET, SOPRAAN 
JANNELIEKE SCHMIDT, SOPRAAN / ELLEN VALKENBURG, SOPRAAN   
MERLIJN RUNIA, MEZZOSOPRAAN / MAURICE LAMMERTS VAN  
BUEREN, PIANO
U maakt een kleine wereldreis in dit bijzondere recital met klassieke 
liederen bewerkt voor vijf zangeressen en een pianist. 

14.30 - 15.15 UUR / IF YOU’RE HAPPY (AND YOU KNOW IT)
FAMILIEMEEZINGCONCERT 4+ / SLOTTUINTHEATER

AGEETH DE HAAN, ZANGERES/THEATERMAKER
Het leukste meezingconcert voor kinderen vanaf 4 jaar en hun  
grote mensen. Een programma vol meezingers, luisterliedjes en  
spelletjes met taal. Slottuintheater, in de tuin van Slot Zeist,  
ingang Hernhuttersingel, gratis toegankelijk.

16.00 - 18.00 UUR / DIE BLÄTTER RAUSCHTEN
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

ROBERT HOLL, BAS / MATTHIAS LADEMANN, PIANO
Een programma dat u van Wenen naar Sint-Petersburg brengt, met 
liederen die de romantische tijdgeest - doordrenkt van referenties  
aan de natuur en wandelingen - perfect uitdrukken.

20.15 - 22.00 UUR / DE FRANSE SALON
TALKSHOW / KOETSHUYS, ZUSTERPLEIN 2

Een talkshow over het Franse lied met Elly Ameling en Meinard Kraak 
onder leiding van Aat Klompenhouwer.

VAN DAG 
TOT DAG

Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

om te leren 
wat je allemaal 
horen kan en 
daarna meer 
te genieten

Elly Ameling, sopraan, beschermvrouwe en docent ILFZ
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Erik Satie (1866 - 1925)
La Diva de l’Empire IES 16 (Bessat aka Blès) **
Tendrement IES 73 (Hyspa) **

Francis Poulenc (1899 - 1963)
Nous voulons une petite sœur FP 75 (Nohain)

Pauline Viardot (1821-1910)
Haï Luli! (de Maistre)

Gioachino Antonio Rossini (1792 - 1868)
La Danza (Pepoli) **

 * arrangement Maurice Lammerts van Bueren
 ** arrangement Jannelieke Schmidt

LIEDRECITAL  ZONDAG 19 MEI 2019

CHEZ COCO
COCO COLLECTIEF: WENDELINE VAN HOUTEN, SOPRAAN
MERLIJN RUNIA, MEZZOSOPRAAN / JANNELIEKE SCHMIDT, SOPRAAN
NIKKIE TREURNIET, SOPRAAN / ELLEN VALKENBURG, SOPRAAN
MAURICE LAMMERTS VAN BUEREN, PIANO
GROTE KERKZAAL / 14.00 - 15.00  UUR

Maurice Ravel (1875 - 1937)
Vocalise M.51 Vocalise-Étude en Forme de Habanera *

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Da unten im Tale WoO 33, no.6 *
Sonntag op.47 nr.3 (Uhland) *
Feldeinsamkeit op.86, nr.2 (Allmers) *

Hugo Wolf (1860 - 1903) 
Epiphanias Goethe liederen nr.19  
(Goethe) *

George Bizet (1838 - 1875)
Adieux de l’hôtesse arabe op. 21  
(Hugo) **

Claude Debussy (1862 - 1918)
Fêtes galantes, premier recueil  
L.80 (Verlaine) *
1. En sourdine 
2. Fantoches 
3. Clair de lune
Noël des enfants qui n’ont plus  
de maisons *

Darius Milhaud (1892 - 1974)
Catalogue de Fleurs op. 60  
(Daudet)
1. La violette
2. Le bégonia
3. Les fritillaires
4. Les jacinthes
5. Les crocus
6. Le brachycome
7. L’eremurus
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De muziek voor de Vocalise-Étude en Forme de Habanera van Maurice Ravel 
hield vermoedelijk verband met het componeren van zijn opera L’Heure 
espagnole, aan het begin van 1907. Ravel toont in de Vocalise een goed 
begrip voor de mogelijkheden van de menselijke stem en het werk is een  
uitdaging voor de zanger. Er klinkt een voortdurende herhaling van het 
habanera-ritme. Ravel componeerde de Vocalise waarschijnlijk voor  
studenten aan het Conservatorium van Parijs.  

Johannes Brahms was één van de eersten, die de grote waarde van het 
volkslied inzag. Het lied Da unten im Tale komt uit zijn verzameling Deutsche 
Volkslieder van 1894. Brahms liet in zijn composities de melodieën uit de 
volksliederen bijna volledig intact. Tegelijkertijd bracht hij met zijn begelei-
dingen de nodige harmonische verbeteringen aan, waardoor de muziek ook 
geschikt werd voor de concertzaal. Gevoelens van pijn en verlies doordrin-
gen het lied Da unten im Tale. Er is geen introductie, en de partij van de zan-
ger en pianist gaan het gehele lied samen op, uitgezonderd de tussenspelen 
van de piano. 

Ook Sonntag is gebaseerd op elementen uit de volksmuziek. De tekst is van 
Johann Ludwig Uhland, een Duitse romantische dichter, die zich aange-
trokken voelde tot ballades en volksmuziek. Zijn Wanderlieder hadden veel 
invloed op jongere dichters uit de romantiek, onder meer op Wilhelm Müller, 
die de teksten leverde voor Schuberts Schone Müllerin.  

De strofische liederen van Schubert waren Brahms’ belangrijkste uitgangs-
punt. Toch zijn niet al zijn liederen strikt strofisch, en Brahms varieert, net 
als Schubert, met de muziek van de eerste strofe in de volgende coupletten. 
Hij gebruikte bovendien een breed scala aan variatietechnieken, zoals ook te 
horen is in het lied Feldeinsamkeit. 

Hugo Wolf was min of meer de laatste vertegenwoordiger van de Late 
Romantiek van de negentiende eeuw, zeker als het ging om de keuzes van 
zijn tekstdichters, waaronder Mörike, von Eichendorff, en Goethe. Hij zette 
hun gedichten met ongekende diepzinnigheid op muziek, en verstond de 
kunst om één moment uit een lied als onder een brandglas te leggen en 
het zo tot leven te wekken. Daarbij is de verwevenheid van de zangstem 
en de pianobegeleiding indrukwekkend. Het lied Epiphanias behoort tot 
Wolfs Goetheliederen, die ontstonden rond 1888. De muziek is sterk in 
akkoorden gedacht.  

George Bizets Adieux de l’hôtesse arabe werd een schitterend en sensueel 
lied, dat oriëntaalse beelden oproept. Het lied speelt zich af in het Franstalige 
Noord-Afrika, en is gebaseerd op een gedicht van Victor Hugo uit Les 
Orientales uit 1829. De musicoloog Winton Dean schreef, dat Bizet niet op 

zijn best was met conventionele liefdesmuziek, maar altijd zeer geïnspireerd 
werd door het verbodene of ongebruikelijke in liefdesrelaties’. Dit meesterlijke 
lied heeft een hypnotiserend karakter door de golvende zanglijnen. 

In 1867 werd in het Louvre de Lacaze-zaal geopend, met werken van 
achttiende-eeuwse schilders, waar onder meer schilderijen van Jean-Antoine 
Watteau waren te zien. Watteau werd door de dichter Paul Verlaine zeer  
bewonderd. Verlaines derde dichtbundel Fêtes galantes uit 1869 was  
ontleend aan een schilderij van Watteau. De gedichten gaan over de liefde 
in een kunstmatige wereld. Ook figuren uit de Commedia dell’arte, zoals 
Pierrot en Arlequin, spelen een rol in deze gedichten. De vernieuwing in de 
poëzie van Verlaine is vooral gelegen in zijn eigenzinnige gebruik van het 
ritme. Zijn dichterschap blonk niet zozeer uit in diepgaande psychologie, 
maar vooral in de muzikaliteit van zijn suggestieve taalgebruik. 

Debussy bleef zijn leven lang een groot bewonderaar van Verlaine. Fantoches 
was het eerste lied, dat hij in 1882 componeerde op een gedicht van Verlaine. 
Al in de Franse literatuurgeschiedenis uit 1922 is te lezen, dat Verlaines oeuvre 
gedomineerd werd door een doordringende melancholie. Debussy wist deze 
kwaliteit, zelfs als jonge componist, al zeer goed te treffen. De unheimische 
stemming van Fantoches verklankt Debussy met chromatische passages. 
In En Sourdine weet Debussy een droomwereld te scheppen, en Mandoline 
werd een heel speels lied. Clair de lune werd in 1891 geheel herschreven.  
En Pantomime uit 1883 is het eerste lied, waarmee de verzameling Recueil 
Vasnier opent. Ook hier zijn invloeden van de Commedia dell’arte te bespeuren.

Debussy schreef de tekst en de muziek voor Noël des enfants qui n’ont plus 
de maison in december 1915, aan de vooravond van een operatie, en mid-
denin de eerste wereldoorlog. Hij moest zijn familie herhaaldelijk verhuizen 
om hen in veiligheid te stellen. De kosten van zijn medische behandeling 
en deze verhuizingen deden zijn schulden behoorlijk oplopen. Tijdens deze 
zware periode was het hem bijna onmogelijk om te componeren. Dit lied 
werd zijn laatste vocale werk, en het werd een uitbarsting vol frustratie, 
waarin patriottische instincten het winnen van de rede.

De liederen uit Catalogue de Fleurs behoren samen met Machines agricoles 
tot de minder goed begrepen werken van Darius Milhaud. De teksten zijn 
van Lucien Daudet, een vriend  van de groep Les Six, waartoe behalve 
Milhaud ook Poulenc en Honegger behoorden. Hun motto was  L’art pour 
l’art: ze componeerden muziek ‘zonder betekenis of bijbedoelingen’. Vanuit 
de achtergrond van het negentiende-eeuwse kunstlied, waren de teksten 
van Daudet tamelijk verrassend. De uitvoering van de liederen duurde vijf 
minuten. De première was in 1922 in Parijs, maar de ontvangst was niet 
onverdeeld positief.    
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Behalve Debussy en Ravel speelde ook Erik Satie een rol in de Parijse avant- 
garde beweging. Zijn La Diva de l’Empire, uit 1890, en de bijbehorende 
twee andere liederen, Tendrement en Je te veux, werden zijn meest geliefde 
vocale werken. Satie schreef ze om als pianist de kost te verdienen in een 
cabaret in Montmartre. In een gematigd marstempo toont de muziek een 
diva uit de tijd van Napoleon. De liederen ontstonden tussen de periode, 
waarin Satie sympathieën voor de Rozenkruizers koesterde en die, waarin 
zijn compositiestijl veranderde en ook humor een plaats kreeg.

Francis Poulencs Nous voulons une petite soeur is één van de vier liederen 
op teksten van Jean Nohain, het pseudoniem voor Jean-Marie Legrand. De 
muzikale taal van het lied is eenvoudig, en de ietwat mallotige tekst refereert 
naar de Franse Derde Republiek, waarin burgers werden aangemoedigd om 
meer kinderen te krijgen.    

Pauline Viardot-Garcia werd geboren in een muzikaal gezin in Parijs, en zong 
al op zeer jonge leeftijd de rol van Desdemona in Rossini’s Otello. 
Ze studeerde piano zowel bij Liszt als Chopin. Na haar huwelijk bleef ze 
optreden, lesgeven en componeren. Haar huis was een levendig cultureel 
centrum voor musici, dichters, en andere kunstenaars. Daartoe behoorde 
ook George Sand, de geliefde van Chopin, met Pauline bevriend raakte. 
Ze zong de solo in het Tuba mirum van Mozart tijdens de begrafenis van 
Chopin. Als zangeres en componiste toont Viardot een uitstekend gevoel 
voor de tekstzetting. Het lied Haï Luli staat in de traditie van de Franse 
romantische chansons. Er klinken pre-impressionistische klankkleuren in 
door, en dramatische wendingen in tempo en toonsoorten.

Rossini’s La Danza is een lied van de Italiaanse Risorgimento dichter Carlo 
Pepoli uit 1835. Het Risorgimento was de negentiende-eeuwse Italiaanse 
beweging, die een verenigd koninkrijk Italië nastreefde. Het land bestond 
destijds uit allerlei kleine koninkrijken. De zeer snel gezongen tekst van 
La Danza is gecomponeerd in een prachtig Rossiniaans belcanto en heeft 
het ritme van de Napolitaanse tarantella, met de karakteristieke 
6/8 maatsoort. Het is een zeer geliefd stuk voor een toegift. 

Voor Feldeinsamkeit, zie zaterdag 25 mei, recital Nachtzauber.

Jacqueline van Rooij.
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Franz Schubert (1797 - 1828)
Der Wanderer  D 493 (Schmidt von Lubeck)
Der Pilgrim  D 794  (Schiller)

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Mit 40 Jahren op. 94, nr.1 (Rückert) 
Verzagen op. 72, nr.4 (Lemcke)
Abendregen op. 15, nr.3 (Keller)

Hans Pfitzner (1869 - 1957)
Abbitte op.29 nr.1 (Hölderlin)
Ich aber weiß op. 11 nr.2 (Jakobovski)
An die Mark op. 15, nr.3 (Stach)

Max Reger (1873 - 1916)
Der Alte op. 55 nr.15 (Falke)

Pauze

Pjotr Iljitsj Tsjaikovski (1840 - 1893)
Gesegnet seid ihr, Wald und Au 
op. 47 nr.5 (Tolstoj)
Mit ihr ein Wort gesprochen  
op. 25 nr.5 (Mey)
Inmitten des Balles op. 38 nr.3 (Tolstoj)

Modest Moessorgski (1839 - 1881)
Die Blätter rauschten (Pletsjejev)
Epitaph (Moessorgski) 
Ohne Sonne
 1. Du enges Kämmerlein
 2. Du erkanntest mich nicht in der Menge
 3. Zu Ende ist der Festtag
 4. Die Sehnsucht
 5. Elegie
 6. Über dem Fluss

Aleksandr Borodin (1833 - 1887)
Zu den fernen Ufern

LIEDRECITAL  ZONDAG 19 MEI 2019

DIE BLÄTTER 
RAUSCHTEN
ROBERT HOLL, BAS
MATTHIAS LADEMANN, PIANO
GROTE KERKZAAL / 16.00 - 18.00 UUR
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Der Wanderer über dem Nebelmeer: ‘Dort, wo du nicht bist, dort ist das 
Glück’

Deze tekst uit het lied Der Wanderer van Franz Schubert, naar een gedicht 
van Schmidt von Lübeck, is het motto voor het eerste deel van dit liedrecital. 
Op levensreis in het gebied van het Duitse romantische kunstlied. In dit lied 
van Schubert komt de universele geest van de Duitse romantiek tot uitdrukking. 
In de Romantiek speelden de grote esthetische idealen uit de tijd van Goethe 
een belangrijke rol. Ze vonden hun uitdrukking in het humanisme, de religie 
van de menslievendheid.

Schuberts liedkunst stond aan de top van het Duitse romantische kunstlied. 
In Schuberts liederen openbaart zich deze universele geest uiterst intens. 
Het gaat over het verlangen naar een verbinding met het hemelse, naar een 
utopie. De grote romantische landschapsschilder Caspar David Friedrich 
schreef: 
Peinst en piekert hoe jullie ook willen 
Een geheim blijft altijd de Dood;
Maar Geloof en Liefde zien vreugde en licht
Aan gene zijde van het graf
                                                      
Ook in de liedkunst van Brahms speelt het ‘Wanderer’-thema een belangrijke 
rol. In zijn composities op gedichten van Friedrich Rückert vinden we de reis 
door het leven. In smartelijke berusting in het lied Verzagen, of in het on-
begrepen door het leven gaan in Abendregen, een monumentaal lied, dat al 
vooruit wijst naar Brahms’ Ernste Gesänge.     
De regenboog uit Abendregen, een gedicht van Keller, zou zich in de verre  
toekomst als een aureool om de naam van de kunstenaar vormen. 

Clara Schumann vond dit gedicht te gezwollen en te overdreven: ‘Voor 
zo'n tekst kan ik geen enthousiasme opbrengen’. Max Kalbeck, biograaf van 
Brahms, schreef daarover, dat Clara niets kon beginnen met ‘de deemoedig- 
zelfverzekerde bekentenis van een trotse, mannelijke ziel; net zoals zij het 
karakter van haar vriend (Brahms) überhaupt niet begreep’. Maar vriend 
Billroth schreef: ‘de mensen zijn nog veel te dom voor zulke liederen’. 

Met de liederen van Hans Pfitzner belanden we in de twintigste eeuw, in een 
mysterieus, diepzinnig en zwaarmoedig gebied. Het lied Abbitte uit 1922 is 
een liefdeslied, op tekst van de mystieke dichter Friedrich Hölderlin, één van 
de grootste dichters überhaupt. Het lied werd een geniale en persoonlijke 
bekentenis van Pfitzners liefde voor zijn vrouw Mimi. In de tekst vergelijkt de 
dichter zijn beminde met het maanlicht, en zichzelf met de donkere wolken 
aan de hemel. Hij vraagt om vergeving, omdat hij de goddelijke rust van het 
‘heilig wezen’ met de smarten des levens heeft verstoord. 

In 1901 componeerde Pfitzner Ich aber weiß, op een tekst van zijn vriend 
Jakobovski. Het is een dramatisch lied, vol heftige tragiek en spanning. 
De geliefde is verdwenen en verschijnt alleen nog in een droom. Maar eens 
zullen de sporen van de geliefde en de minnaar voorgoed verdwenen zijn. 
Dit doet denken aan de poëzie van Heine.
Het lied An die Mark, ontstond in 1904, op een tekst van Ilse von Stach. 
Zij schreef ook het libretto voor Pfitzners opera Das Christ-Elflein. Het lied 
is een hymne aan het landschap van de streek rondom Brandenburg, vol 
melancholie en unieke schoonheid.

Wij beëindigen de reis door de Duitse liedkunst met Der Alte, een groots lied 
van Max Reger.
Zijn gigantische levenswerk wordt in onze tijd schromelijk genegeerd. 
In dit lied neemt een oude man, bovenop een berg, afscheid van het leven. 
Het beeld doet denken aan het schilderij van Caspar David Friedrich, getiteld 
Der Wanderer über dem Nebelmeer. De tekst van het lied is van Gustav Falke, 
en in zijn gedicht verschijnt een schip, dat de grijsaard naar de hemel brengt. 
Regers muziek hierbij is zo groots, dat het niet zal verbazen, dat de compo-
nist ook een lied heeft geschreven, dat An Zeppelin heet. Daarvan luidt de 
eerste regel: ‘Du, der die Menschheit stolz und kühn empor führst über 
Grüfte’. 

In de tweede helft van dit liedrecital voert de reis naar Sint-Petersburg; de 
schitterende tsarenstad, midden in het weidse Russische rijk. De grootsheid 
van dit land komt tot uitdrukking in een lied van Pjotr Iljitsj Tsjaikovski,  
Gesegnet seid ihr, Wald und Au. De tekst is van Aleksej Tolstoj. De gedichten 
van Tolstoj werden door veel componisten op muziek gezet. De andere 
liederen van Tsjaikovski,  Inmitten des rauschendes Balles en Ich hab nie 
mit ihr gesprochen, zijn prachtige romantische liefdesliederen; vol 
schoonheid, schuchterheid, twijfel, geluk en leed.

De jonge Modest Moessorgski schreef met Die Blätter rauschten een duister, 
impressionistisch lied, waarin een indrukwekkende beschrijving klinkt van 
ruisende bladeren in de nacht, bij een nog geopend graf. In Moessorgski’s 
creatieve leven heeft vriendschap een grote rol gespeeld. Eigenlijk net als bij 
Schubert, die twee jaar samenwoonde met de dichter Mayrhofer, van wie hij 
zevenenveertig gedichten op muziek zette. Moessorgski woonde drie jaren 
bij Nadjezjda Opotsjinina en haar broer. En dat waren zijn gelukkigste 
en meest productieve jaren. In die tijd componeerde hij ook zijn opera 
Boris Godoenov. 

Moessorgski koesterde meer dan vriendschappelijke gevoelens voor 
Nadjezjda. Dit blijkt uit de werken die hij aan haar opdroeg. Het waren  
liefdesliederen, en daarvoor en daarna zou hij nauwelijks meer in dit genre 
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schrijven. Het blijkt ook uit het hartstochtelijke, autobiografische Grafschrift. 
Hierin wordt een jonge vrouw beschreven, die in de ziel van de componist 
diepe sporen achterlaat. Nadjezjda stierf onverwacht in 1874. Ze was de 
enige vrouw, die door Moessorgski bemind werd. Of deze liefdesgevoelens 
beantwoord werden of überhaupt geuit, blijft een geheim. Moessorgski drukt 
zich in het Grafschrift echter vol wanhoop uit over haar sterven.

De vriendschap tussen Moessorgski en Golenitsjev-Koetoesov was 
belangrijk en uiterst productief. Deze dichter schreef de cyclus Ohne Sonne, 
met daarnaast nog andere gedichten, die door Rachmaninov en Tanejev op 
muziek zijn gezet. De cyclus Ohne Sonne  bestaat uit zes lyrische, en zeer 
persoonlijke monologen. De componist en dirigent Kurt von Wolfurt schreef 
daarover: ‘zijn zielenleven wordt erin geopenbaard. De dichter, die met de 
componist samenwoonde en diens spreekbuis was, brengt de diepste 
gevoelens van eenzaamheid, uitzichtloosheid, het overgeleverd zijn aan een 
duistere, onzekere toekomst, met uiteindelijk de mogelijke zelfmoord in de 
Neva, tot uitdrukking’. 

De Russische schrijver Astafjev schreef: ‘De romantische, door smart 
vervulde waarneming van de wereld (preciezer gezegd: het niet waarnemen 
van positieve gevoelens) eindigt definitief en uitzichtloos in tragiek, en in het 
gekwelde steunen van een eenzame ziel, vol verbittering, met een verwond 
en verscheurd bewustzijn’. 

De gevoelens van de titelheld uit Schuberts Winterreise worden in 
Moessorgski’s liedcyclus Ohne Sonne nog wanhopiger weergegeven en, net 
als bij Schubert, op sublieme, uiterst persoonlijke wijze in muziek vertaald en 
tot uitdrukking gebracht.
Moessorgski stierf in een ziekenhuis op 16 maart 1881, in eenzame armoede. 
Enige weken eerder had hij voor de herdenkingsplechtigheid van de, op 
29 januari datzelfde jaar, gestorven Dostojevski begrafenismuziek 
geïmproviseerd. Die muziek klonk volgens toehoorders hetzelfde als in de 
sterfscène van Boris Godoenov. 
Borodin was diep onder de indruk van de dood van zijn vriend Moessorgki, 
en hij componeerde in 1881 het aangrijpende afscheidslied Zu den fernen 
heimatlichen Ufern, op een tekst van de grootste Russische dichter, 
Aleksandr Poesjkin.

Robert Holl
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Meinard Kraak
Een aantal jaar geleden vroeg Meinard Kraak 
zich nog af of er wel toekomst was voor het 
Franse lied, of het nog wel leefde. Hij kon 
niet anders dan vaststellen dat er nog steeds 
zangers zijn die zich ermee bezighouden, 
maar de groep wordt wel kleiner want, zo 
merkt hij op: ‘De wereld van vandaag heeft 
haast en opleidingen zijn kort.’ Zijn eigen 
kennismaking met het Franse lied kwam 
tijdens de voorbereiding voor het toelatings-
examen voor het conservatorium en kreeg 
na zijn studie een vervolg toen hij les kreeg 
van Pierre Bernac in Parijs.

Aat Klompenhouwer
Het begon voor Aat Klompenhouwer met 
liefde voor literatuur. Tijdens zijn studie 
Verlichtingskunde in Berlijn, volgde hij in zijn 
vrije tijd lessen aan de Hochschule für Musik 
‘Hanns Eisler’. Daar kreeg hij oog voor de 
poëzie uit de Romantiek. In de tijd die daarop 
volgde speelden zowel Robert Holl als 
Rudolf Jansen een belangrijke rol bij het 
ontdekken van wat het lied eigenlijk is: 
prachtige teksten vertaald naar muziek. 
Vanaf dat moment speelt het lied 
een toonaangevende rol in zijn leven 
en doet dat nog steeds.

TALKSHOW  ZONDAG 19 MEI 2019 

DE FRANSE  
SALON ELLY AMELING / MEINARD KRAAK  

O.L.V. AAT KLOMPENHOUWER  
KOETSHUYS / 20.15 - 22.00 UUR

Elly Ameling en Meinard Kraak hebben 
hun sporen verdiend in de wereld van het 
lied, en in die van het Franse lied in het 
bijzonder. Bij elkaar opgeteld hebben ze 
meer dan honderd jaar ervaring in met de 
uitvoering van het Franse lied. Aat Klom-
penhouwer voelt hen aan de tand en 
haalt herinneringen op aan de hand van 
lp’s, cd’s en eigen opnamen. 

Elly Ameling
Alhoewel Elly Ameling in eerste instantie 
bekend werd als oratoriumzangeres, 
sloten pers en publiek haar later ook in 
de armen als liedspecialist. Zelf is ze daar 
nuchter over, wanneer ze opmerkt: 
‘Het klikte gewoon tussen het lied en mij. 
In het lied ben ik zelf de baas.’ Het Franse 
lied is haar aan het hart gebakken en in 
haar lange carrière zette ze alle liederen 
van Fauré op plaat. Niet voor niets draagt 
Elly Ameling tijdens de mastercourse van 
dit jaar haar kennis van het Franse lied 
over op een nieuwe generatie lied-
vertolkers. Want al mag ze dan niet 
meer op het podium te bewonderen zijn, 
de verhalen zijn nog niet verstomd.
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PROGRAMMA MAANDAG 20 MEI 2019

10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE ANN MURRAY
MASTERCOURSE / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van sopraan Ann Murray 
aan liederen van Franz Schubert.

10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE JULIUS DRAKE
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van pianist Julius Drake 
aan liederen van Franz Schubert.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE ANN MURRAY
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van sopraan Ann Murray 
aan liederen van Franz Schubert.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE JULIUS DRAKE
MASTERCOURSE / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van pianist Julius Drake 
aan liederen van Franz Schubert.

18.30 - 21.00 UUR / SCHUBERT ON THE WORLD STAGE
LECTURE-RECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

SOPHIE RENNERT, MEZZOSOPRAAN / WOLFGANG RESCH, BARITON
GRAHAM JOHNSON, PIANO
Deze lezing in combinatie met een recital is een voor Nederland 
nieuw fenomeen, maar in Engeland zijn deze avonden erg geliefd. 
In een avond laat Graham Johnson u horen hoe Schubert zijn schaduw 
ver vooruitwierp en liedcomponisten uit zijn eigen tijd beïnvloedde, 
maar ook die in onze tijd inspireert. 

LET OP: dit lecture-recital kent een afwijkende begintijd.  
Voertaal: Engels.

VAN DAG 
TOT DAG

Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

door de 
sprookjesachtige 
omgeving werkt
het festival als 
een magneet 
voor de liedkunst

Louis Gauthier, klassieke muziekredacteur en -recensent de Telegraaf
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ITALIË
Franz Schubert (1797-1828) Des Mädchens Klage (Schiller) D6
 Gretchen am Spinnrade (Goethe) D118
 Entzückung an Laura (Schiller) D390
 Herrn Josef Spaun, Assessor in Linz (Collin) D749
 Der Neugierige (Die schöne Müllerin) (Müller)   
 D795/VI
 L’Incanto degli occhi (Metastasio) D902/I *

GROOT BRITTANIË
Franz Schubert (1797-1828) Die Nacht (Ossian-Macpherson/Harold) D534
John Barnett (1802-1890) Ossian’s Glen (Wordsworth) *

FRANKRIJK
Franz Schubert (1797-1828) Les Grillons (Der Einsame D800, Lappe vert.   
 Pomey)
Georges Bizet (1838-1875) Le Grillon (Lamartine) (Feuilles d’album/VI) 
Franz Schubert (1797-1828) Das Fischermädchen (Heine) D957/X
Charles Gounod (1818-1893) Où voulez-vous aller? (Gautier)
Franz Schubert (1797-1828) Die Gestirne (Klopstock) D444
Gabriel Fauré (1845-1924) Après un rêve (Bussine/Toscaans gedicht)  
Camille Saint-Saëns (1835 -1921) Soirée en mer (Hugo)
Georges Bizet (1838-1875) Adieux de l’hôtesse arabe (Hugo)
Franz Schubert (1797-1828) Lied der Anne Lyle (Scott/Macdonald) D830

Pauze

HET OOSTEN
Franz Schubert (1797-1828) Suleika I (Willemer/Goethe) D72O
 Suleika II (Willemer /Goethe) D717 
FRANKRIJK
Franz Schubert (1797-1828) Die Nebensonnen (Winterreise) (Müller) 
 D911/XXIII
Francis Poulenc 1899-1963 Tu vois le feu du soir (Éluard)
 Air romantique (Moréas) (Airs chantés/I) *
Franz Schubert (1797-1828) Die Krähe (Winterreise) D911/XV

GROOT BRITTANIË
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) The Vagabond (Songs of Travel/I) (Stevenson)
Franz Schubert (1797-1828) Mut (Winterreise) (Müller) D911/XXII *
Ralph Vaughan Williams (1872-1958) The Vagabond (with a different text)
Gustav Holst (19874-1934) The Floral Bandit (Wolfe)
Franz Schubert (1797-1828) Gute Nacht (Winterreise) D911/I
Benjamin Britten (1913-1976) At Day’s Close in November (Winter Words/I)   
 (Hardy)
Franz Schubert (1797-1828) Auf dem wasser zu singen (Stolberg) D774
Benjamin Britten (1913-1976) Wagtail and Baby (Winter Words III) 
David Newbold (1934) The Food of Love (Johnson) *

*  Liederen die in zijn geheel ten gehore worden gebracht, van de overige hoort u delen.

LECTURE-RECITAL  MAANDAG 20 MEI 2019  

SCHUBERT  
ON THE WORLD 
STAGE
SOPHIE RENNERT, 
MEZZOSOPRAAN 
WOLFGANG RESCH, 
BARITON
GRAHAM JOHNSON, 
PIANO 
GROTE KERKZAAL
18.30 - 21.00 UUR
 
LET OP:  
dit lecture-recital  
kent een afwijkende  
begintijd.  
Voertaal: Engels.
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Schubert op het wereldpodium: zijn belang en zijn invloed

In Engeland zijn deze avonden immens geliefd. Graham Johnson, die samen 
met Robert Holl wordt gerekend tot dé Schubertianen van de onze tijd, laat 
u kennismaken met deze bijzondere beleving die u in een klap meevoert in 
de wereld van het lied.

Johnson gaat in op de invloed van Schubert op componisten uit heel Europa 
in Schuberts eigen tijd en die ver na zijn dood. Tijdens deze avond - die 
inclusief pauze ongeveer 2,5 uur duurt - bespreekt Graham Johnson liederen 
van Schubert én van de componisten die zich door hem lieten inspireren, 
zoals George Bizet, Francis Poulenc, Ralph Vaughan Williams, Gustav Holst, 
Benjamin Britten en David Newbold. 

Van de 32 liederen die hij bespreekt, 
worden er ter illustratie vijf in zijn 
geheel uitgevoerd, de overige 
gedeeltelijk. Uiteraard neemt Graham 
Johnson zelf plaats achter de vleugel. 
Het slotstuk van de avond is David 
Newbolds ‘The Food of Love’, op 
een gedicht van Paul Johnson. 
Met de uitvoering hiervan beleeft 
het zijn Nederlandse première. 
Het klassieke lied is nog springlevend!
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10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE ANN MURRAY
MASTERCOURSE / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van sopraan Ann Murray 
aan liederen op teksten van Heinrich Heine.

10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE MALCOLM MARTINEAU
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van pianist Malcolm 
Martineau aan liederen op teksten van Heinrich Heine.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE ANN MURRAY
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van sopraan Ann Murray 
aan liederen op teksten van Heinrich Heine.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE MALCOLM MARTINEAU
MASTERCOURSE / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van pianist Malcolm 
Martineau aan liederen op teksten van Heinrich Heine.

17.00 - 18.00 UUR / DE POËZIE VAN HEINRICH HEINE
LEZING LEO SAMAMA / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

Heines gedichten inspireerden Schubert en Schumann tot hun  
grote liedcycli, waarvan u Dichterliebe en een aantal liederen uit 
Schwanengesang in de avond hoort. De lezing vormt een uitgebreide 
inleiding op het recital Dichterliebe.

20.15 - 22.00 UUR / DICHTERLIEBE
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

ROBERT HOLL, BAS / GRAHAM JOHNSON, PIANO
Twee grootmeesters uit de wereld van het lied vertolken misschien 
wel de mooiste liederen vol liefde, bloemen, sprookjes en dromen  
op teksten van Heinrich Heine.

VAN DAG 
TOT DAG

Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

omdat 
het festival 
jonge mensen 
een podium 
geeft

bezoeker festival 2018    
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Robert Schumann (1810 - 1856) 
Dichterliebe op. 48
 1. Im wunderschönen Monat Mai
 2. Aus meinen Tränen sprießen
 3. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne
 4. Wenn ich in deine Augen seh’
 5. Ich will meine Seele tauchen
 6. Im Rhein, im heiligen Strome
 7. Ich grolle nicht
 8. Und wüßten’s die Blumen, die kleinen
 9. Das ist ein Flöten und Geigen
 10. Hör’ ich das Liedchen klingen
 11. Ein Jüngling liebt ein Mädchen
 12. Am leuchtenden Sommermorgen
 13. Ich hab’ im Traum geweinet
 14. Allnächtlich im Traume seh’ ich dich
 15. Aus alten Märchen
 16. Die alten, bösen Lieder

Pauze

Johannes Brahms (1833 - 1897)
Es liebt sich so lieblich im Lenze
Sommerabend
Mondenschein
Der Tod das ist die kühle Nacht
Es schauen die Blumen alle
Meerfahrt

Franz Schubert (1797 – 1828)
uit: Schwanengesang D 957
Das Fischermädchen
Am Meer
Die Stadt
Doppelgänger
Ihr Bild
Der Atlas

LIEDRECITAL  DINSDAG 21 MEI 2019   

DICHTERLIEBE
ROBERT HOLL, BAS / GRAHAM JOHNSON, PIANO 
GROTE KERKZAAL / 20.15 - 22.00 UUR
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De liederen van Heinrich Heine

Robert Schumann koos de teksten voor zijn liedcyclus Dichterliebe uit het 
Lyrisches Intermezzo van Heinrich Heine. Deze bundel werd in 1823 door de 
dichter gepubliceerd.
Schumann zette meer gedichten uit het Lyrisches Intermezzo op muziek, zoals 
Dein Angesicht, Die Lotusblume, en Mein Wagen rollet langsam. Deze compo-
sities nam hij echter niet op in Dichterliebe.

Ook componisten als Brahms, Mendelssohn, Liszt, Borodin, Franz, Pfitzner 
en Richard Strauss componeerden liederen op gedichten uit Heines Lyrisches 

Intermezzo.
Heine werd bij het schrijven van de gedichten uit het Intermezzo beïnvloed 
door de dichter Wilhelm Müller. In 1821 verschenen diens zevenenzeventig 
Gedichte aus den hinterlassenen Papieren eines reisenden Waldhornisten.

Op 7 juni 1826 schreef Heine in een brief aan Müller: ‘Ich bin groß genug 
Ihnen offen zu bekennen, dass mein kleines Intermezzo-Metrum nicht nur 
zufällige Ähnlichkeit mit Ihrem gewöhnlichen Metrum hat, sondern dass es 
wahrscheinlich seinen geheimsten Tonfalle Ihren Liedern verdankt. Ich glaube 
erst in Ihren Liedern den reinen Klang und die wahre Einfachkeit, wonach ich 
stets strebte, gefunden zu haben. Wie rein, wie klar sind Ihre Lieder, und sämt-
lich sind es Volkslieder’.

(Ik ben groots genoeg om eerlijk te bekennen, dat het niet toevallig is dat het 
metrum in mijn kleine Intermezzo zoveel gelijkenis heeft met de metra, die u 
gewend bent te gebruiken. En dat de verborgen werking van de intonatie in de 
liederen vooral aan u te danken is. Ik geloof eindelijk in uw liederen die zuivere 
klank en ware eenvoud te hebben gevonden, waarnaar ik steeds op zoek was. 
Wat zijn uw liederen zuiver en helder, en het zijn allemaal volksliederen).

Deze door Heine geroemde eenvoud en zuivere klank treffen we ook aan in 
de eerste drie liederen van Schumanns Dichterliebe. De sfeer doet mij een  
beetje denken aan de eerste gedichten van Müllers Schöne Müllerin uit 1821. 
Wilhelm Müller oordeelde positief over Heine’s gedichten: ‘Es herrscht in  
ihnen ein freier, eigenthümlicher Klang, und mehrere zeichnen sich durch  
Originalität der Empfindung aus‘. 
(Ze bezitten een vrije, authentieke klank, en verschillende gedichten onder-
scheiden zich door hun unieke gevoelsexpressie).
 

Godfried Bomans schreef over het bittere leed van Heine: ‘Met bewuste pijn is 
altijd wel iets te versieren en in geen tijdperk is de kunst, om uit de nood een 
deugd te maken, zo hoog gestegen als in de Romantiek. Ik wil daarmee niet 
zeggen, dat een man als Heine het leuk had, want God beware je voor zo'n  

leven. Maar als het al te bar werd, stak hij de paraplu van zijn ironie op, en 
bleef betrekkelijk droog’.

Schumann koos voor zijn Dichterliebe zestien gedichten uit het Lyrisches  

Intermezzo, die echter weinig ironische momenten bevatten. Ein Jüngling liebt 

ein Mädchen en Die alten bösen Lieder zijn daarop de uitzondering. Wat  
Schumann componeerde in 1840,  het jaar waarin hij met Clara trouwde, 
toont juist een ongelooflijk tere stemming. En het gaat over verliefd zijn,  
afscheid en ongelukkige liefde, bittere wanhoop, en ook over kwade dromen.  
Zoals over een beminde, die haar minnaar heeft verlaten, met een ander 
trouwt, sterft, en in een droom verschijnt als een lieflijke engel.

Wanneer de ongelukkige dichter moe is, door zijn zelfkwelling met al deze 
vormen van liefdesverdriet en zelfs de bloemen hem medelijdend toefluisteren: 
‘Neem het onze zuster niet kwalijk, treurige, bleke man’, relativeert hij en  
verandert zijn geliefde in een abstract beeld. De liefde wordt nu een  
betoverend landschap, maar niet van deze aarde.
De dichter begraaft uiteindelijk zijn liefde en zijn smartelijke herinneringen. 
Schumann besluit de cyclus met de lieflijkste en tegelijk smartelijkste,  
typisch romantische muziek. Die klonk al op die heldere zomermorgen  
toen de bloemen de bleke, treurige man medelijdend toefluisterden:

O Herz, wenn dich die Menschen

verwunden bis zum Tod

dann klage du dem Walde

vertrauend deine Noth,

dann wird aus seinem Dunkel

aus seinem Wundergrün

beseeligend zum Herzen

des Trostes Engel zieh'n.                            (Der Rose Pilgerfahrt)

De biograaf Max Kalbeck schreef, dat opus 96 van Johannes Brahms bedoeld 
was als eerbetoon aan Heinrich Heine. Opus 96 bestaat uit vier liederen, 
waarvan drie op teksten van Heine. Brahms liet zich bij het vierde lied helaas 
adviseren door de ‘mooie ogen van Elisabeth von Herzogenburg’. Zij vond 
de tekst van Heine’s Wie der Mond sich leuchtend dränget  niet geschikt en 
het verdween in de prullenbak. In plaats hiervan gebruikte Brahms voor het 
vierde lied een tekst van Daumer: Wir wandelten. Daarmee werd de poëtische 
eenheid van opus 96 helaas verstoord. 

Heine's gedichten vielen overigens niet steeds in goede aarde. Vooral het 
satirische gedicht Deutschland, ein Wintermärchen, waarin Hamburg wordt 
beschreven als ‘Schacherstadt’, kon Brahms niet bekoren. Brahms was per 
slot van rekening ‘ereburger’ van zijn geboortestad, een vurige Duitse patriot 
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en aanhanger van het Huis Hohenzollern. Hij wilde de oprichting van een 
standbeeld voor Heine in Hamburg dan ook niet steunen. De zes liederen, die 
Brahms op teksten van Heine componeerde, vormen echter toch een soort 
cyclus, waarin alle kenmerkende eigenschappen van Heine's poëzie tot uit-
drukking komen. 

De zes gedichten van Heine, die Franz Schubert waarschijnlijk eind 1827 op 
muziek zette, zijn afkomstig uit het derde deel van Heine’s Buch der Lieder: 
‘Die Heimkehr’.
In het Buch der Lieder brengt Heine zijn romantische gevoelens van ‘Welt-
schmerz’, en de ongelukkige liefde voor zijn nichtje Amalia, op sublieme en 
zeer persoonlijke wijze tot uitdrukking. 

Brahms had een uitgesproken mening over de liederen van Schubert. Hij 
schreef: ‘Kein Komponist versteht wie Schubert richtig zu deklamieren; bei ihm 
kommt immer das Beste so selbstverständlich heraus, als könnte es nicht an-
ders sein. Bei Schubert fließt alles aufs schönste dahin. Wir haben das ja auch 
versucht, aber gegen Schubert ist das alles Stümperei!’.

(Geen enkele componist weet zo goed te declameren als Schubert; bij hem 
komt alleen het allerbeste er steeds op een natuurlijke manier uit, alsof er 
geen andere mogelijkheid bestaat. Bij Schubert is alles even vloeiend. Dat heb-
ben wij ook allemaal geprobeerd, maar bij Schubert vergeleken is het allemaal 
knoeiwerk).

Heine werd door zijn Buch der Lieder de beroemdste Duitse dichter van zijn 
tijd. Zijn gedichten Das Fischermädchen en Am Meer horen bij elkaar. De vrou-
welijke hoofdpersoon is in beide gevallen waarschijnlijk dezelfde: een vissers-
meisje, met wie Heine een liefdesavontuur had aan de Noordzee.

De gedichten Ihr Bild en Die Stadt gaan over Heine's liefde voor Amalia in ‘die 
Schacherstadt Hamburg’, waar Heine zeer onder het antisemitisme heeft ge-
leden. ‘Das Judentum ist keine Religion, sondern ein Unglück’, spotte hij. Zo 
werd hij tot een ongelukkige Atlas, die al het leed der wereld met een trots 
hart draagt, en zoals Christus aan het kruis; een eeuwig zwervende Ahasverus, 
die met ontzetting en waanzin zijn eigen spiegelbeeld in het maanlicht ontwaart .

Het lied Der Doppelgänger begint met het thema van het Agnus Dei uit  
Schuberts grote mis in Es, uit 1828. Schubert verbindt op symbolische wijze 
het Lam Gods, dat de zonden der wereld draagt, met de zwerver, die gebogen 
gaat onder liefdesleed, doodsverlangen en eenzaamheid. 

Robert Holl 
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09. 00 - 9.45 / KOORCONCERT STICHTSE VRIJE SCHOOL
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

HANNAH VAN TILBURG, DIRIGENT / PETER VERHOOGT, PIANO
Zingen is op de Vrije School onderdeel van het lesprogramma.  
De leerlingen van de negende klassen studeerden voor het jaarlijkse 
schoolconcert in TivoliVredenburg meerstemmige liederen van over  
de grenzen in.

10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE MALCOLM MARTINEAU
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van pianist  
Malcolm Martineau aan liederen op teksten van Paul Verlaine.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE ELLY AMELING
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van Elly Ameling  
aan liederen op teksten van Paul Verlaine.

17.00 - 18.00 UUR / DE POËZIE VAN PAUL VERLAINE
LEZING MEINARD KRAAK  / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

De gedichten van Paul Verlaine brengen op een bijna muzikale wijze 
de verschillende kanten van het gevoelsleven tot uiting. Verlaine vond 
bovendien de klank van een gedicht vaak belangrijker dan de inhoud. 
De lezing is een uitgebreide inleiding op het recital van Lenneke  
Ruiten en Thom Janssen..

20.15 - 22.00 UUR / LA BONNE CHANSON
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

LENNEKE RUITEN, SOPRAAN / THOM JANSSEN, PIANO
Een programma met Franse liederen dat deze dag - met in het hart 
de poëzie van Verlaine - perfect afsluit, met o.a. La Bonne Chanson  
van Fauré en de cyclus Ariettes oubliées van Debussy. 

VAN DAG 
TOT DAG
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Gabriel Fauré (1845 - 1924)
La Bonne Chanson op. 61 (Verlaine)
1. Une sainte en son auréole
2. Puisque l'aube grandit
3. La lune blanche luit dans les bois
4. J'allais par des chemins perfides
5. J'ai presque peur, en vérité
6. Avant que tu ne t'en ailles
7. Donc, ce sera par un clair jour d'été
8. N'est-ce pas?
9. L'hiver a cessé

Hugo Wolf (1860 - 1903)
Mignonlieder & Philine (Goethe)
Mignon I Heiss mich nicht reden
Mignon II Nur wer die sehnsucht kennt
Mignon III So lass mich scheinen
Philine Singet nicht in Trauertönen
Mignon Kennst du das Land

Pauze

Claude Debussy (1862 - 1918)
Ariettes oubliées L. 63 (Verlaine)
1. C’est l’extase langoureuse
2. Il pleure dans mon cœur
3. L’ombre des arbres 
4. Paysages belges (Cheveaux de bois)
5. Aquarelles I Green 
6. Aquarelles II Spleen

Claude Debussy (1862 - 1918)
Een selectie uit Recueil Vasnier

LIEDRECITAL  WOENSDAG 22 MEI 2019    

LA BONNE 
CHANSON
LENNEKE RUITEN, SOPRAAN / THOM JANSSEN, PIANO 
GROTE KERKZAAL / 20.15 - 22.00 UUR
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Paul Verlaine was één van de grote Franse dichters en leidend in het symbo-
lisme en decadentisme. Het symbolisme ontstond eind negentiende eeuw, 
en bezat een sterke hang naar het verleden, naar het onderbewuste en het 
onverklaarbare. Droombeelden en het motief van de dood speelden ook een 
grote rol. De stroming ontstond als tegenhanger van het naturalisme en 
realisme. Verlaines Art poétique werd een belangrijk manifest voor de 
symbolisten. Verlaine vond de klank van een gedicht belangrijker dan de in-
houd, en opende zijn Art poetique met de woorden, dat ‘muziek belangrijker 
was dan al het andere’. 

Gabriël Fauré had een sterke affiniteit met de poëzie van Verlaine. Zijn lied-
cyclus La Bonne Chanson, op de gelijknamige dichtbundel van Verlaine, is 
daarvan een sterk voorbeeld. Verlaine en Fauré zochten beiden naar het 
vaak ondefinieerbare evenwicht tussen woorden en klanken. De dichter 
inspireerden Fauré om in zijn composities op zoek te gaan naar de 
verborgen essentie achter de woorden.

In La Bonne Chanson beschrijft Verlaine zijn gevoelens voor zijn jonge 
echtgenote, Mathilde Mauté de Fleurville. De gedichten vertegenwoordigen 
een korte periode van hoop in het zo desastreus verlopen leven van Verlaine. 
Mathilde krijgt in de poëzie een bijna mythische status, en Verlaine beschrijft 
haar als een geïdealiseerde madonna. De Frans-Duitse oorlog was er de 
oorzaak van dat de publicatie van deze gedichten werd uitgesteld tot 1872.

Niemand minder dan Victor Hugo noemde deze poëzie ‘een bloem in een 
granaat’. Ondanks het conventionele thema voorvoelde Hugo, dat achter 
de idyllische woorden de schaduwkant van Verlaine schuil ging. De dichter 
moest enige tijd later een gevangenisstraf uitzitten, vanwege de aanslag op 
zijn homoseksuele vriend Arthur Rimbaud. Twintig jaar daarna zette Fauré 
negen liederen uit La Bonne Chanson op muziek. Toen was de neergang in 
het leven van Verlaine helaas een voldongen feit.

Fauré laat in La Bonne Chanson vijf muzikale thema’s terugkomen, die voor 
eenheid zorgen in het werk. Hij droeg de liedcyclus op aan Emma Bardac, 
op dat moment zijn maîtresse. Zij was degene die het werk voor het eerst 
uitvoerde. Fauré’s liefde voor haar heeft veel bijgedragen aan de vreugdevolle 
sfeer van de liederen. Gedichten waarin angst en twijfel een rol speelden, 
zette Fauré niet op muziek. Hij schreef zelden liederen met een dergelijke 
harmonische instabiliteit, en de complexiteit van deze liederen leverde hem 
ook nieuwe bewonderaars op. Maar, voor zijn vroegere publiek bleken zijn 
‘bonne chansons’ toch zijn eerdere liederen te zijn.     

Meer dan honderd jaar lang hebben componisten zich aangetrokken 
gevoeld tot de liederen van het mysterieuze en verwaarloosde kind Mignon, 

uit Goethes roman Wilhelm Meister. Mignon belichaamt een mysterie. Ze is 
pas veertien jaar oud, heeft een onbekend verleden, en mensen vragen zich 
af, of ze een jongen of meisje is, want ze heeft iets buitenaards. In de roman 
redt Wilhelm, met wie ze een sterke band zal ontwikkelen, haar uit handen 
van een troep acrobaten, die haar in Italië gekidnapt hebben. Samen met de 
eveneens geheimzinnige harpspeler begeleidt Mignon Wilhelm tijdens diens 
avonturen.

In de roman zingt Mignon Kennst du das Land, waarin ze herinneringen 
ophaalt aan haar verleden. In het eerste couplet herinnert ze zich de geuren 
van de Italiaanse citrusbomen. In het tweede haalt ze herinneringen op aan 
de marmeren zalen van haar huis, en in het derde bezingt ze haar trauma-
tische ervaringen. In het lied onthult Mignon vluchtige fragmenten uit haar 
traumatische verleden, en klinkt haar verlangen naar een vaderfiguur.    

Hoewel Goethes dramatische verhaal acht liederen bevat is Kennst du das 
Land het bekendst, en door velen op muziek gezet, zoals door Beethoven, 
Schubert, Schumann, Liszt, Tsjaikovski, Wolf en Berg. Johann Friedrich 
Reichardt (1752-1814) was de eerste die Kennst du das Land op muziek 
heeft gezet. Hij was door Goethe zelf gevraagd, omdat die hield van een 
eenvoudige begeleiding onder zijn liederen. In de roman geeft Goethe 
duidelijke instructies hoe Mignon het lied moet zingen. 

Beethovens versie werd door Goethe verafschuwd. Mignon moest een lied 
zingen en geen aria. Beethoven portretteerde echter alle turbulentie, die 
rondom Mignons mysterieuze, en incestueuze verleden hing. Goethe had 
ook een hekel aan de versie van Louis Spohr, die de grilligheid van Mignon 
verwerkte in allerhande metra. 

Wat Goethe over de zetting van Schubert dacht zullen we nooit weten, en 
het zal zelfs een raadsel blijven of Goethe de bundel liederen van Schubert 
ooit heeft ontvangen, want hij stuurde nooit enige vorm van antwoord terug. 
Schuberts Mignon is een onschuldig meisje, met weinig psychologische 
complexiteit. 

Vele anderen deden een poging, zoals Fanny Mendelssohn, Ignaz Moscheles
en Spontini in een Franse versie. Franz Liszt schildert een psychologisch 
portret van Mignon en in zijn  melodramatische lied klinken de harmonieën 
instabiel. Ook Schumann, die Dresden was ontvlucht, probeerde in 1849 de 
onrustige ziel van Mignon te verklanken. In het dwalende karakter van het 
voorspel treft hij de essentie wonderwel. De Franse versies benadrukken 
voornamelijk de nostalgie, en niet de psychologische kwaliteiten van het 
origineel. Ambroise Thomas schreef in 1866 de opera Mignon, die veel suc-
ces had, en Henri Duparc componeerde zijn Romance de Mignon. 
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Met de compositie van Hugo Wolf uit 1888 veranderde al het voorgaande. 
Zijn bewerking werd een echte aria, een hoogtepunt in het romantische en 
dramatische Lied. Het lied vraagt een enorm bereik en veel kleuren in de 
stem. Wolf daagt zowel de zanger als de pianist uit, en maakt Mignon in 
psychologisch opzicht veel complexer dan zijn voorgangers. 

Debussy’s Ariettes oubliées werden opgedragen aan Mary Garden, de 
‘onvergetelijke zangeres van Mélisande’ uit de gelijknamige opera van 
Debussy. Deze liederen van Ariettes oubliées zijn gebaseerd op de gedichten 
van Verlaine. Debussy ontwikkelt hier een nieuwe stijl, waarin veel chromatiek 
klinkt, en waarin de toonsoorten al ambivalent worden. De componist heeft 
Verlaines teksten negentien keer op muziek gezet, en verklankte ze uiterst 
verfijnd en beeldend. 

De flinterdunne, vloeiende muziek geeft de tekst van C’est l’extase langoureuse
perfect weer. Terwijl het regent in het hart van de zanger horen we in Il pleure 
dans mon coeur regendruppels in de pianobegeleiding. Een plechtig en 
somber geluid klinkt in L’ombre des arbres, dat weer verdwijnt door de 
energieke stemming in Chevaux de bois. Gaandeweg verandert de sfeer 
echter ook hier in verdrietige weemoed. Beide liederen ontstonden al rond 
1885, kort voordat Debussy naar Rome vertrok vanwege de Prix de Rom. 
De laatste twee liederen hebben een Engelse titel: Green en Spleen. Verlaine 
hield van deze klanken, en Debussy creëerde twee muzikale aquarellen met 
vloeiende muziek. Green is een liefdeslied, waarin het hart klopt van een 
minnaar, die aan tegen het einde aan de borst van zijn geliefde wil rusten. 
In Spleen is de lucht te blauw, en de zee te groen, omdat de geliefde het laat 
afweten. De melodie klinkt monotoon, en de klanken sterven langzaam uit.

Debussy‘s liefde voor poëzie zou hem zijn gehele leven vergezellen. 
Rond 1880 werd hij begeleider in de zangklas van Madame Moreau-Sainti. 
Daar werd hij verliefd op de veel oudere, en gehuwde Madame Vasnier. 
Haar culturele kringen inspireerden hem in hoge mate, en daar leerde hij 
ook de poëzie van Verlaine kennen. Debussy componeerde een dertigtal 
schitterende melodieën op gedichten van Théophile Gautier, Leconte de 
Lisle et Banville, en droeg die op aan Madame Vasnier.

Jacqueline van Rooij.
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PROGRAMMA DONDERDAG 23 MEI 2019 

10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE MALCOLM MARTINEAU
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van pianist 
Malcolm Martineau aan liederen op teksten van Paul Verlaine.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE ELLY AMELING
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van Elly Ameling
aan liederen op teksten van Paul Verlaine.

20.15 - 22.00 UUR / REIS DOOR HET LEVEN
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

ROBIN TRITSCHLER, TENOR / MALCOLM MARTINEAU, PIANO
Een recital met liederen van Schubert en Brahms rond romantische 
thema’s als eenzaamheid, kindertijd, dood en verloren liefde.  
Liederen over de tegenslagen in het leven worden afgewisseld met 
liederen over gelukkiger tijden.

VAN DAG 
TOT DAG
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Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

je leert alles te 
geven, je voor 
te stellen dat 
je Maria Callas 
en Glenn Gould 
ineen bent en 
er dan voor 
te gaan!

Natalie Burch, deelnemer mastercourse 2018    
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Franz Schubert (1797-1828)
Liederen over eenzaamheid
Der Einsame  D 800 (Lappe)
Nähe des Geliebten  D 162 (Goethe)
Der Winterabend  D 938 (Leitner)
Die Sterne  D 939 (Leitner)
Nachtgesang  D 119 (Goethe)
Schäfers Klagelied  D (Goethe)
Der Musensohn  D 746 (Goethe)

Liederen over de kindertijd
Der Knabe in der Wiege  D 579 (Ottenwalt)
Der Vater mit dem Kind  D 906 (Bauernfeld)
Vor meine Wiege  D 927 (Leitner)

Pauze

Johannes Brahms (1833 – 1897)
Liederen over verloren liefde
Negen liederen op. 32 

Wie rafft ich mich auf in der Nacht (Platen)
Nicht mehr zu dir zu gehen (Daumer)
Ich schleich umher betrübt und stumm (Platen)
Der Strom, der neben mir verrauschte (Platen)
Wehe, so willst du mich wieder, hemmende Fessel (Platen)
Du sprichst, daß ich mich täuschte (Platen)
Bitteres zu sagen denkst du (Daumer)
So stehn wir, ich und meine Weide (Daumer)
Wie bist du, meine Königin (Daumer)

 
Liederen over verlangen
Von waldbekränzter Höhe  op. 57/1 (Daumer)
Wir wandelten  op. 96/2 (Daumer)
Schön war, das ich dir weihte  op. 95/7 (Daumer)
Botschaft  op. 47/1 (Daumer)
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REIS DOOR 
HET LEVEN
ROBIN TRITSCHLER, TENOR / MALCOLM MARTINEAU, PIANO
GROTE KERKZAAL / 20.15 - 22.00 UUR 
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En altijd komen we weer terug bij Schubert. Het eerste lied in dit recital is 
Der Einsame. Met een enkel ritmisch motief weet Schubert een speciale  
gemoedstoestand op te roepen. Het lied straalt een soort gemütlichkeit uit, 
die illustratief is voor de Biedermeier periode. Er spreekt een opgewekte 
vorm van introspectie uit en Schubert is hier de strofische coupletvorm  
volledig meester. Nähe des Geliebten is op tekst van Goethe, die het lied in 
de zetting van Carl Zelter op een feestje in 1796 hoorde. Schubert maakt 
stem en pianopartij hier al volledig gelijkwaardig. De vreugde aan het begin 
maakt gaandeweg plaats voor reflectie.   
  
Stilte of sereniteit creëerde Schubert door de muziek òf bijna stil te zetten, 
òf juist constant in beweging te houden. In Winterabend kiest hij voor het 
laatste. Het lied ontstond in 1827, toen Schubert een bezoek aan Graz bracht 
en de gedichten van Leitner leerde kennen. In Die Sterne klinkt een gestaag 
muzikaal zoemen, dat een gevoel van eeuwigheid oproept. De gang door de 
toonsoorten is als het roteren van de sterren, in hun reis door het universum.

Goethe verstond de kunst om oude melodieën nieuw leven in te blazen.  
Bij Nachtgesang liet hij zich leiden door de zetting van Reichardt, op het 
Italiaans volksliedje Tu sei quel dolce fuoco. Goethes versie werd op muziek 
gezet door Zelter, en pas daarna door Schubert, die er een brede, vloeiende 
melodie voor schreef. In dit lied klinkt het verlangen om boven alle aardse 
zaken te worden uitgetild. 

Goethe schreef de tekst van Schäfers Klagelied, het eerste lied van Schubert 
dat in 1819 publiekelijk werd uitgevoerd. Het is gebaseerd op het volksliedje 
Da droben auf die Berge, een pastoraal lied dat volop melancholie ademt. 
Alle elementen van een volksliedje zijn hier aanwezig: de wiegende 6/8 maat, 
de mineur toonsoort, en de dragende begeleiding in de piano. 

Schubert componeerde Der Musensohn in 1822, toen hij binnen een maand 
vijf liederen van Goethe op muziek zette. Door het snelle walstempo en de 
meeslepende melodie werd het één van zijn meest geliefde liederen.  
Schubert, zelf een zoon van de Muzen, bezorgde zijn publiek uiteraard  
veel muzikaal plezier. Maar aan het eind van het lied klinkt het verlangen  
naar rust. 

Der Knabe in der Wiege is een charmant wiegenliedje, waarin Schubert  
een stemming van pure verrukking weet op te roepen. De jonge dichter  
Anton Ottenwalt, die tot de kunstenaarskringen van Linz behoorde, was  
nog geen vader toen hij de tekst schreef, maar zijn geïdealiseerde verlangens 
naar vrouw en kind zijn overduidelijk. Behalve Wenen was Linz een belangrijk 
centrum, waar het enthousiasme voor Schubert begon te ontwaken. 
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Hoewel Schubert nooit vader werd, was zijn muzikale verbeeldingskracht 
groot genoeg om zich in te leven in de daarbij behorende vreugdevolle  
gevoelens. In Der Vater mit dem Kind  verklankt Schubert het vaderschap 
met ongelooflijke tederheid. Vor meine Wiege is één van de negen  
gedichten van Leitner, die Schubert op muziek zou zetten. Schubert  
verloor zijn moeder toen hij vijftien jaar was, en in zijn laatste levensjaren 
was hij bijna obsessief met de dood bezig. Pijn en angst voor de toekomst 
komen samen in dit lied. 

De negen liederen uit opus 32 van Johannes Brahms worden gerekend tot 
zijn eerste rijpere werk in het genre. Ze ontstonden in 1864 in Baden-Baden, 
en gaan over verloren liefdes, gevoelens van isolement en nostalgie. Er is 
geen overkoepelende verhaallijn. De teksten zijn van twee dichters, Georg 
Friedrich Daumer en August von Platen. Deze dichters hebben elkaar ooit 
kort ontmoet, in 1819 in Erlangen, waar ze beiden Oosterse literatuur  
studeerden. Daumer en von Platen waren zeer verschillende persoonlijk- 
heden, maar werden allebei beïnvloed door de middeleeuwse Perzische 
dichter Hafez. Ze gaven hun teksten geen titels mee. Daarom gaf Brahms 
de eerste regels van de gedichten als titel aan zijn liederen. De pianopartijen 
van deze liederen zijn karaktervol, en de ritmes zijn complex. 

Vijf liederen zijn van von Platen, die zichzelf in die tijd als buitenstaander  
beschouwde  vanwege zijn homoseksuele aard. Uit brieven weten we dat 
ook Brahms zich soms, om andere redenen, een buitenstaander voelde.  
Gevoelens van isolement worden niet alleen in het eerste, maar ook in het 
derde, vierde, vijfde en zesde lied geportretteerd. Het dramatische  
Wie rafft’ ich mich auf in der Nacht heeft een gepuncteerd ritme, grote  
muzikale sprongen en pauzes. De hoofdrolspeler brengt de nacht wakend 
door. De repeterende woorden en de stijgende, chromatische tonen  
creëren een beeld van iemand, die tegen zijn wil naar buiten wordt gezogen. 
Waarheen, dat blijf een mysterie.

Brahms vond het van groot belang, dat zijn muziek nauwgezet bij de tekst 
aansloot. Daarom voegde hij in zijn liederen soms pauzes toe die niet door 
de dichters waren gegeven. Zo kwam de dramatische betekenis van de tekst 
beter tot zijn recht. Een voorbeeld hiervan is Nicht mehr zu dir gehen, op 
tekst van Daumer. Brahms fragmenteert de melodische zin om het haperende 
spreken van de titelfiguur, en diens gebroken hart, weer te geven. Critici 
schreven dat Brahms geen liederen schreef maar declamaties, die zich 
bewogen tussen een recitatief en een aria. In het zesde lied, Du sprichst, 
dass ich mich täuschte, gebruikt Brahms weer een ander principe. Om de 
betekenis en intensiteit van de tekst te intensiveren, maakt hij gebruik van 
woordherhalingen. 

De drie laatste liederen van opus 32 zijn van Daumer. Daarvan is Wie bist 
du, meine Königin, het bekendst, al had men kritiek op de problematische 
declamatie in de eerste regels. Terwijl Brahms’ gevoeligheid voor tekst 
declamatie sterk ontwikkeld was, kreeg hij vaker kritiek te verduren op 
dat punt. 

Hierna volgen nog vier liederen op teksten van Daumer. Opus 57 is de enige 
Brahmscyclus, waarbij de teksten allemaal van eenzelfde dichter zijn. 
Brahms hield veel van Daumer, die erotisch getinte gedichten schreef. 
Daumer vertaalde de teksten uit Perzische, Spaanse en Indiase bronnen, en 
was zeer geïnspireerd door de Perzische dichter Hafez. De sensuele teksten 
gaan over vurige verlangens, zonder uitzicht op de vervulling daarvan. 
Het eerste lied uit deze reeks, Von waldbekränzter Höhe, is uitbundig 
en vrolijk.

Elisabeth von Herzogenberg was een bevriende Duitse pianiste, componiste, 
en vroegere leerling van Brahms. Hij zond haar veel nieuwe composities, 
die zij op hun waarde moest beoordelen. Het lied Wir wandelten is uit het 
Hongaars vertaald. In een brief van Elisabeth uit 1885 kunnen we lezen 
hoe zij Brahms prees vanwege de diepe emoties in het lied en de perfecte 
combinatie van woorden en muziek. Daar stond zij niet alleen in, veel 
vrienden en bewonderaars waren het met haar eens. Dit lied gaat over 
twee mensen, die samen in stilte wandelen. 

Toen opus 95 werd uitgegeven, had Brahms afstand genomen van het 
componeren in de volksliedstijl. Sommige aspecten daarvan bleven echter 
bestaan, zoals de diatonische melodieën, de herhaling van de laatste 
woorden van een couplet, of het ontbreken van een lange piano-introductie. 
Het lied Schön war, dass ich dir weihte is het zevende lied uit deze reeks. 
Het is een prachtig, ingetogen lied, waarin het personage een betere 
beloning verwacht. Brahms geeft de verwarde toestand van de ik-figuur 
weer met een gesyncopeerde baslijn.

Tot slot klinkt het lied Botschaft, dat ook zijn oorsprong heeft in de poëzie 
van de Perzische dichter Hafez. Het is één van de meest geliefde liederen 
van Brahms, en het heeft een zeer uitbundig karakter.

Jacqueline van Rooij
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PROGRAMMA VRIJDAG 24 MEI 2019 

10.00 - 13.00 UUR / MASTERCOURSE ROBERT HOLL
MASTERCOURSE / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

De liedduo’s werken vanmorgen onder leiding van Robert Holl 
aan liederen op teksten van Heinrich Heine.

11.00 - 12.00 UUR / PRESENTATIE DICHTERSLIEFDE
LIEDKLASPROJECT / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

GERARD BEEMSTER, DIRIGENT / WOUTER VAN BELLE, PIANO
BRAM VAN OERS, THEATERMAKER
Ruim 225 scholieren van vier basisscholen en een middelbare school 
werkten aan Dichterliebe van Robert Schumann, op basis van het 
Duitse origineel en Nederlandse vertalingen. In een verhaal over eerste 
verliefdheden geschreven en verteld door theatermaker Bram van 
Oers, worden deze liederen gepresenteerd. Onder leiding van dirigent 
Gerard Beemster en met Wouter van Belle aan de piano, maken de 
leerlingen al zingend onderdeel uit van de voorstelling.

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE ROBERT HOLL
MASTERCOURSE / FIGI WILLEM PIJPERZAAL, HET ROND 2

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van Robert Holl  
aan liederen op teksten van Heinrich Heine

14.00 - 17.00 UUR / MASTERCOURSE ELLY AMELING
MASTERCOURSE / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

De liedduo’s werken vanmiddag onder leiding van Elly Ameling  
aan liederen op teksten van Paul Verlaine.

20.00 - 21.25 UUR / DE SPAANSE GOUDEN EEUW
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

RAQUEL ANDUEZA, SOPRAAN / ENSEMBLE LA GALANIA
Sopraan Raquel Andueza navigeert met een instrumentaal duo door 
het beste van wat de Spaanse Gouden Eeuw aan sacrale muziek te 
bieden had. Deze folias, zarabandas, morenas en gitanas vormen 
een feestje voor stem en instrumenten. Concert van Organisatie 
Oude Muziek. Let op: dit recital kent een afwijkende begintijd.

VAN DAG 
TOT DAG

Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

de omgeving is 
prachtig, je voelt 
dat het zindert

Hans Eijsackers, pianist   
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Anoniem (17de eeuw)
A la aurora más bella

Anoniem (Orazio dell’Arpa?) (17de eeuw) 
Ninna nanna al bambin Giesù

Anoniem (17de eeuw)
Marizápalos

Anoniem (17de eeuw)
Morenas, gitanas

Anoniem (17de eeuw)
Dormi, deh, dormi

Giovanni Girolamo Kapsperger (1580-1651)
Toccata arpeggiata

Carlos Subias (17de eeuw)
Enamoradito está

Anoniem (17de eeuw)
Ninna al santo bambin Giesù

Lucas Ruiz de Ribayaz (1626-1667)
Pabanas

Sebastián Durón (1660-1716)
El blando susurro

Anoniem (17de eeuw)
Stava in rozza cappanella pasacalle

Antonio Martin i Coll (ca. 1650 - ca. 1734)
Zarabanda

Cristoforo Caresana (ca. 1640-1709)
Dormi, o ninno

Sebastián Durón (1660-1716)
Vaya pues, rompiendo el ayre

Programma onder voorbehoud
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DE SPAANSE 
GOUDEN EEUW
RAQUEL ANDUEZA, SOPRAAN / ENSEMBLE LA GALANIA 
GROTE KERKZAAL / 20.00 - 21.25 UUR 
CONCERT VAN ORGANISATIE OUDE MUZIEK

Sacrale muziek uit het tijdperk van Sebastián Durón, 
folias, zarabandas, morenas en gitanas.
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TOT DAG
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PROGRAMMA ZATERDAG 25 MEI 2019

09.30 - 12.00  / OPENBARE MASTERCLASS 
MASTERCLASS / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

HETTY GEHRING, ZANGPEDAGOOG / HELEEN VEGTER, PIANO
Deze openbare masterclass is de laatste in een reeks van vier 
bijeenkomsten waarin amateur- en semi-professionele zangers en 
conservatoriumstudenten werkten aan zangtechniek en interpretatie. 

10.00 - 12.30 UUR / OPEN PODIUM
OPEN PODIUM / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

In samenwerking met KunstenHuis de Bilt-Zeist hebben amateurzangers 
uit Zeist tijdens een workshop gewerkt aan hun podiumpresentatie.

13.00 - 15.00 UUR / PRESENTATIE MASTERCLASS EN LIEDKLAS
LIEDRECITAL / KLEINE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 20

Recital ter afsluiting van de Liedklas voor amateurs én de Masterclass 
voor gevorderde amateurzangers.

13.00 - 15.00 UUR / PRESENTATIERECITAL MASTERCOURSE
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

ALLE DEELNEMENDE DUO’S VAN DE MASTERCOURSE
Presentatierecital van de mastercourse voor (pre)professionele liedduo's.  

16.00 - 18.00 UUR / BANALITÉS
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

MICHAEL WILMERING, BARITON / HANS EIJSACKERS, PIANO
Zeister bariton Michael Wilmering en pianist Hans Eijsackers nemen u 
mee op een Grand Tour door Oostenrijk, Frankrijk en Engeland.

20.15 - 22.00 UUR / NACHTZAUBER
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

SARAH CONNOLLY, MEZZOSOPRAAN / SHOLTO KYNOCH, PIANO
Dame Sarah Connolly is dit jaar voor het eerst te horen tijdens het 
festival. Samen met de ervaren liedbegeleider Sholto Kynoch neemt 
ze het publiek mee op reis van Wenen naar Parijs en retour. 

Openingstijden:
Lunch van 11.00 tot 17.00

Diner van 17.00 tot 22.00

1e Dorpsstraat 7 - Zeist
T 030 6917900 lokaalvictoria.nl

Tijdens het festival een twee-
gangen keuzemenu, inclusief 
koffie voor € 27.50

KunstenHuis De Bilt-Zeist
Dé plek voor kunsteducatie 

en amateurkunst in de regio

Informatie en inschrijven:

www.kunstenhuis.nl

Muziekschool De Bilt-Zeist
· Zang- en muzieklessen,  
 van pop tot jazz en klassiek
· In koor, band, ensemble of individueel
· Hooggeschoolde, bevlogen 

 muziekdocenten

Iets voor jou? 
Doe een opstapcursus 
of schrijf je in voor een proefles!
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Franz Schubert (1797-1828)
Der Wanderer  D 493/489 (Schmidt 
von Lübeck)

Henri Duparc (1848 – 1933)
L’invitation au voyage (Baudelaire)
Le Manoir de Rosemonde (de Bonnières)
Phidylé (de Lisle)

Franz Schubert (1797-1828)
Der Einsame  D 800 (Lappe)

Francis Poulenc (1899-1963)
Banalités (Apollinaire)
1. Chanson d’Orkenise
2. Hôtel
3. Fagnes de Wallonie
4. Voyage à Paris
5. Sanglots

Franz Schubert (1797-1828)
Die Liebe hat gelogen  D 751 (Platen)

Claude Debussy (1862 – 1918)
Trois ballades de François Villon
1. Ballade de Villon a s’amye
2. Ballade que Villon feit à la requestre 
 de sa mère pour prier Nostre-Dame
3. Ballade des femmes de Paris

Pauze

Franz Schubert (1797-1828)
An Sylvia  D 891 (Shakespeare;  
vert. Bauernfeld)

Gerald Finzi (1901-1956)
Let us garlands bring op. 18  
(Shakespeare)
1. Come away, come away, death
2. Who is Silvia?
3. Fear no more the heat o' the sun
4. O mistress mine
5. It was a lover and his lass

Franz Schubert (1797-1828)
Ave Maria  D 839 (Scott; vert. Storck)

Anna Cramer (1873-1968)
Ave Rosa op. 4 nr.2 (Bierbaum)
Auftrag op. 4 nr.5 (Bierbaum)
Michel mit der Lanze op. 4 nr.3  
(Bierbaum)
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BANALITÉS
MICHAEL WILMERING, BARITON
HANS EIJSACKERS, PIANO 
GROTE KERKZAAL / 16.00 - 18.00 UUR 
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Hèt symbool van de Duitse Romantiek is het schilderij Der Wanderer über 
dem Nebelmeer van Casper David Friedrich uit 1817. Rond diezelfde tijd, 
in 1819, ontstond Schuberts Der Wanderer, dat gaat over de mens die zijn 
levensweg aflegt in voor- en (veelal) tegenspoed. Het wezenlijke van de 
Romantiek was vooral een hartstochtelijk verlangen naar dat wat buiten 
het bereik lag. 

De Franse Charles Baudelaire was één van de grootste negentiende-eeuwse 
dichters, die aan de wieg stond van het symbolisme. In zijn melancholieke 
gedichten streefde hij naar een balans tussen vorm en inhoud. Kunst moest 
zowel schoonheid als een boodschap bevatten. In 1857 verscheen zijn con-
troversiële meesterwerk Les Fleurs du Mal, waaruit Henri Duparc in 1870 het 
lied L’invitation au voyage op muziek zette. Het werd één van de beroemdste 
melodieën aller tijden. Daarmee gebeurde wat Baudelaire had gehoopt: dat 
een geniale componist de tekst op muziek zou zetten, en die zou opdragen 
aan zijn geliefde. Duparc droeg het serene lied, met de vloeiende harmonie-
en en impressionistische begeleiding, op aan zijn Ierse vrouw. In L’invitation 
au voyage nodigt een minnaar zijn geliefde uit naar een prachtige locatie, 
waar niets is dan ‘orde, schoonheid, luxe, rust en wellust’. De zinnen worden 
herhaald als een soort refrein.

Duparc introduceerde diepte en ernst in het Franse lied, en zijn muziek ge-
tuigt van grote verfijning en transparantie. Zijn romantische stijl blikt vooruit 
naar het impressionisme, en bevat volop toonschildering. Duparc droeg het 
lied Phidylé op aan zijn vriend Ernest Chausson. Het gedicht kwam uit 
Poèmes et poésies van de Franse dichter Leconte de Lisle. In de stemvoering 
zijn invloeden van Wagner te horen. Het lied begint rustig en werkt naar een 
climax toe, begeleid door akkoorden en tremelo’s in de piano, dat in het 
naspel zachtjes uitsterft.   

Banalités is de naam van een verzameling gedichten van de Franse dichter 
Guillaume Apollinaire. De dichter nam in zijn korte, bohemienachtige leven 
deel aan allerlei avant-gardistische stromingen, en raakte bevriend met 
Picasso. Samen zorgden ze ervoor, dat het kubisme zich kon ontwikkelen, 
en Appollinaire wordt beschouwd als voorloper van het surrealisme. Zijn 
werken Alcools en Calligrammes werden invloedrijke scheppingen op het 
gebied van de hedendaagse poëzie. Zoals het kubisme in de schilderkunst 
de werkelijkheid fragmenteert, zo ging Apollinaire om met de woorden uit 
zijn gedichten. 

Hoewel Apollinaire al aan het eind van de Eerste Wereldoorlog stierf, heeft 
Francis Poulenc hem enkele keren ontmoet, en zou hij zich de cadans in 
de spreekstijl van de dichter tot het eind van zijn leven blijven herinneren. 
Poulencs eerste liedcyclus, Le Bestiare, was ook gebaseerd op gedichten 
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van Apollinaire. Poulenc’s diepe liefde voor Apollinaire vertaalde zich in 
verfijnde, gevoelige muziek.      

Aan het begin van de Tweede wereldoorlog herlas Poulenc de gedichten 
van Banalités in oude literaire tijdschriften, en was er verrukt over. Hij 
componeerde een liedcyclus met dezelfde titel. Voor de surrealistische scène 
bij de stadspoorten van Orkenise componeerde hij in een volksliedachtige 
stijl. Poulenc geeft de indolente sfeer in Hôtel expressief weer, waarbij de 
laatste vier akkoorden oplossen als rookpluimen. De Belgische heidevelden 
uit Fagnes de Wallonie liggen op een hoog, winderig plateau, en Poulenc’s 
zetting ‘waait extreem snel voorbij’. Voor Voyage a Paris componeerde hij 
een carnavaleske introductie en een flamboyante finale. Sanglots is mis-
schien wel één van de meest ontroerende liederen. Het lied begint helder 
en weemoedig, gaandeweg neemt de muziek toe in intensiteit en klinkt er 
een prachtige, harmonische rijkdom.

Die Liebe hat gelogen is een van Schuberts meesterwerken, en doet denken 
aan Der Tod und das Mädchen. Schubert gebruikt de dactylus, een motief 
waarmee hij de onherroepelijkheid van het lot benadrukt. De toonsoort 
c-mineur past bij de ongelukkige liefde, en de muziek lijkt vooruit te wijzen 
naar Winterreise. 

Na zijn veertigste verjaardag hield Debussy zich steeds meer bezig met 
dichters uit lang vervlogen tijden, zoals met François Villon, uit de vijftiende 
eeuw. Debussy streefde ernaar zijn muziek steeds meer te vereenvoudigen. 
In de Ballade de Villon à s’amye draagt het snijdende ritme in de piano bij 
aan het gevoel van spijt van de titelfiguur. Tegen het einde van het lied maakt 
Debussy gebruik van oude kerktoonsoorten, die ook voorkomen in het 
tweede lied, de Ballade que Villon fait à la requestre de sa mère pour prier 
Nostre-Dame, een gebed. Gestaag en vergeestelijkt glijdt de muziek door de 
harmonieën. In de Ballade des femmes de Paris klinkt een levendige stilering 
van de Franse taal. 

Schubert componeerde in 1826 muziek op drie teksten van Shakespeare, 
waaronder An Sylvia, uit The Two Gentlemen of Verona. De andere twee 
liederen waren Ständchen en Trinklied. Schubert was op de toppen van zijn 
kunnen, en componeerde in datzelfde jaar nog enkele meesterwerken, zoals 
de vier liederen uit Wilhelm Meister, zijn negende symfonie, en het strijk
kwartet nr. 15. Hij slaagde er uitstekend in de subtiele humor van Shakespeare, 
en de dialoog tussen de twee ‘gentlemen’, waarin deze de kwaliteiten van 
Sylvia ophemelen, te verklanken. 

De twintigste-eeuwse Engelse componist Gerald Finzi staat bekend om zijn 
lyrische liederen, en zijn instrumentale composities. Hij werd geïnspireerd 

door Elgar, Parry en Vaughan Williams, en had een uitgesproken voorkeur 
voor het register van de bariton. Tussen 1929 en ‘42 ontstonden vijf liederen 
op teksten van Shakespeare in Let Us Garlands Bring. Er volgde ook een 
bewerking voor bariton en strijkers. Come away, come away death, is een 
intense klaagzang, en komt uit Shakespeare’s Twelfth Night. Finzi maakte 
voor Who is Sylvia een opgewekte en charmante melodie. Het lied Fear 
no more the heat o’ the sun, komt uit Cymbeline, een toneelstuk van 
Shakespeare, waarin wordt gemijmerd over het verstrijken van de tijd, en het 
verdwijnen van de angst voor de dood. Deze tekst heeft Finzi geïnspireerd 
tot een van zijn meest diepzinnige liederen. De twee laatste liederen, 
O mistress mine, ook uit Twelfth Night, en It was a lover and his lass, 
klinken luchtiger. 

De tekst voor het Ave Maria van Schubert is afkomstig uit het derde Canto 
van de Lady of the Lake van Walter Scott. In dit verhaal roept een leider zijn 
mannen op hun land te verdedigen tegen de troepen van de koning. Daarop 
bidt het personage Ellen tot de Heilige Maagd. De eigenlijke titel van dit 
Ave Maria was dan ook Ellens Gesang III. Het lied ontstond in 1825, toen 
Schubert ook de versies Ellens Gesang I en II componeerde. Schuberts derde 
poging werd het meest geliefd. De stemming is zowel werelds als religieus. 

In 2010 verschenen in de kamermuziekserie van het Nederlands Muziek 
Instituut twee bundels met liederen van Anna Cramer. Haar composities 
waren lange tijd onvindbaar. Haar liederen werden begin twintigste eeuw 
uitgevoerd en uitgegeven. Cramer was pianiste en begeleidde de uitvoeringen 
van haar liederen zelf, onder meer in 1909, tijdens een concerttournee. 
Hoewel zij bleef componeren, werd er na 1910 geen enkel werk meer van 
haar uitgegeven. Rond 1958 leed de componiste aan achtervolgingswaan 
en bracht ze haar werken in veiligheid bij een bank, waarna de manuscripten 
een ware dwaaltocht zijn gegaan. Violist Willem Noske kwam de liederen 
eind jaren ‘80 op het spoor en zorgde, samen met pianist Frans van Ruth, 
dat de liederen weer uitgevoerd konden worden. Het oeuvre van Anna 
Cramer wordt langzaam aan weer toegankelijk voor het publiek.   

Voor Der Einsame, zie zondag 26 mei, recital Songs of travel.

Jacqueline van Rooij.
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Johannes Brahms (1833 - 1897)   
Ständchen op. 106 No. 1
Da unten im Tale op. 33 No. 6
Feldeinsamkeit op. 86 No. 2
Die Mainacht op. 43 No. 2
Von ewiger Liebe op. 43 No. 1

Hugo Wolf (1860 - 1903) 
Auch kleine Dinge (Heyse)
Gesang Weylas (Mörike)
Mignon IV: Kennst du das Land (Goethe)
Nachtzauber (Eichendorff)
Die Zigeunerin (Eichendorff)

Pauze met wijnproeverij

Albert Roussel (1869 - 1937)
Le bachelier de Salamanque op. 20 nr.1 (Chalupt)
Le jardin mouillé op. 3 nr.3 (de Régnier)
Invocation op. 8 nr.2 (de Régnier) 
Nuit d’Automne op. 8 nr.3 (de Régnier)

Claude Debussy (1862 - 1918)
Trois Chansons de Bilitis CD 97 (Louÿs)
La flûte de Pan
La Chevelure
Le Tombeau des naïades

Alexander Zemlinsky (1871 - 1942)
Six Maeterlinck songs op. 13 (Maeterlinck)
Die drei Schwestern
Die Mädchen mit den verbundenen Augen
Lied der Jungfrau
Als ihr Geliebter schied
Und kehrt er einst heim
Sie kam zum Schloß gegangen
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Johannes Brahms heeft met meer dan tweehonderd liederen een grote 
bijdrage geleverd aan het liedrepertoire van de negentiende eeuw. 
Zijn vrienden prezen hem vanwege de perfecte match tussen tekst en 
muziek, en de diepte aan gevoelsexpressie. Brahms maakte zich uitvoerig 
vertrouwd met de tekst van een gedicht, voordat hij die op muziek zette. 
Daartoe behoorde ook het reciteren van de tekst. Brahms laste pauzes in, 
die niet door de dichter waren gegeven, en herhaalde bepaalde woorden om 
de betekenis en dramatische kwaliteiten ervan te intensiveren. Hij besteedde 
veel aandacht aan het metrum, en accentueerde lettergrepen via bepaalde 
toonhoogten of harmonieën. 

Brahms beschikte over een brede literaire belangstelling, en verwerkte 
regelmatig volksliederen in zijn muziek, waarvan een aantal uit Des Knaben 
Wunderhorn. De strofische liederen van Schubert waren zijn belangrijkste 
uitgangspunt. Toch zijn niet alle liederen strikt strofisch en varieert Brahms, 
net als Schubert al deed, met de muziek van de eerste strofe in de volgende 
coupletten. Hij gebruikte bovendien een breed scala aan variatietechnieken 
en werd geprezen om de emotionele expressie die van zijn liederen uitging. 

Hugo Wolf heeft in zijn korte leven veel gecomponeerd, en vermengde oude 
poëzie met nieuwe tonale muziek. Bovendien zorgde hij ervoor, dat ook de 
humor weer aandacht kreeg binnen het liedrepertoire. Hij had een feilloze 
psychologische blik, en wist de beleving van de titelfiguur uit een gedicht 
scherp te treffen in zijn muziek.  In 1888 begonnen de drie wonderjaren van 
Wolf. Dit had te maken met zijn hernieuwde kennismaking met de poëzie 
van Eduard Mörike. Wolf voelde zich tot Mörike aangetrokken vanwege diens 
vermogen om zowel in romantische, neoklassieke, of folkloristische stijl te 
dichten, vanwege diens gevarieerde vormen, en de diepgang die in zijn 
gedichten besloten lag. Het lied Gesang Weylas is gebaseerd op een gedicht 
van Mörike.

Tussen de stroom aan Mörike liederen, die in 1888 uit zijn pen vloeiden, 
nam Wolf even pauze. In die tijd voltooide hij een kleine bundel met liederen 
van Joseph von Eichendorff. Hij koos daarvoor diens teksten die, vanuit een 
mystieke stemming, de hoogste vorm van transcendentale liefde beschreven, 
en waarin de dichter het innerlijk van het titelpersonage beschreef via 
natuurbeelden. Eichendorff schreef ook prachtige, nachtelijke gedichten, 
waarvan Wolf er vier op muziek zette, waaronder Nachtzauber. Het lied 
Die Zigeunerin is ook afkomstig van Eichendorff.

Eind 1888 wendde Wolf zich tot de gedichten van Goethe, en binnen een 
jaar zou hij eenenvijftig Goethe liederen op muziek zetten. Ze beginnen met 
de zettingen uit Wilhelm Meisters Lehrjahre, waar ook Kennst dus das Land 
toe behoort. In 1890 begon Wolf met zijn Italienisches Liederbuch. 
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Hij baseerde zich hierbij op een verzameling Italiaanse gedichten uit 1860, 
die in het Duits waren vertaald door Paul Heyse. Na het componeren van 
het zevende lied kreeg Wolf een soort ‘writersblock’, dat een jaar zou duren. 
Daarna componeerde hij nog veertien liederen, maar vervolgens het hem 
een veel langere tijd niet meer om te componeren, vanwege fysieke en 
psychische oorzaken. Nadat Wolf was begonnen aan zijn enige voltooide 
opera, Der Corregidor, was hij in 1896 weer in staat om verder te componeren 
aan de resterende vierentwintig liederen van het Italienisches Liederbuch. 
Hieruit komt het lied Auch kleine Dinge.

Tot Albert Roussels vroege liederen uit 1903 behoren de Quatre Poèmes, op. 3. 
Net als de Quatre Poèmes, op. 8, zijn deze liederen gebaseerd op gedichten 
van de ooit zo bewonderde, maar nu bijna vergeten dichter Henri de Régnier 
(1864-1936). In de poëzie van de Régnier klinkt de gevoeligheid van de 
impressionisten, maar tegelijkertijd bevatten de gedichten banale sentimen-
ten. Roussel voelde zich in zijn rijpere jaren aangetrokken door deze werken  
van de Régnier, en hij zette negen van diens gedichten op muziek.  
Invocation en Nuit d’Automne komen beide uit Quatre Poèmes, op. 8,  
waarvan de première plaatsvond aan de Société nationale de musique in  
Parijs in 1908, met Roussel zelf achter de piano.  

Le jardin mouillé uit Quatres Poèmes, op. 3, bezit een levendige en puntige 
pianopartij, die overtuigend refereert naar de regen. Roussel voelde zich 
sterk aangetrokken tot gedichten, waarin subtiele ironie of ingetogen satire 
verwerkt was, zoals ook in Le Bachelier de Salamanque, dat behoort tot 
Deux Melodies en gebaseerd is op gedichten van René Chalupt. Met de twee 
zettingen van op. 20 uit 1919, Sarabande en Le Bachelier de Salamanque,   
begon Roussel zich nog duidelijker te profileren als liedcomponist. 

Claude Debussy was in de jaren ’90 van de negentiende eeuw één van de 
weinige musici, die toegang kreeg tot de elitaire kring rondom de dichter 
Stéphane Mallarmé, de wegbereider van de symbolisten. De schrijver Pierre 
Louÿs behoorde ook tot deze kringen. Louÿs publiceerde in 1895 een 
bundel gedichten getiteld Les Chansons de Bilitis, voor het eerst uit het 
Grieks vertaald door P.L. Daarin beschrijft hij het vermeende leven van Bilitis, 
met herinneringen aan haar kindertijd, gebeurtenissen op het eiland Lesbos, 
en haar leven als courtisane op Cyprus. De schrijver had de gedichten echter 
zelf verzonnen, en was er trots op dat hij één van de beste literaire fraudeurs 
aller tijden was. Zijn tijdgenoten waren ondanks dat zeer gecharmeerd van 
het werk, en een aantal componisten, zoals Dupré, Koechlin, Zandonai en 
Honegger maakten er liederen of opera’s van. 

Ook Debussy componeerde in 1897 drie liederen op de gedichten, 
waarin een fantastische droomwereld wordt opgeroepen, en de Franse 
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cultuur wordt vergeleken met het oude Griekenland. Door het gebruik van 
oude kerktoonsoorten, vooral de Lydische toonladder, laat de componist de 
Oudheid herleven. Net als bij Pelléas et Mélisande volgt Debussy’s muziek 
de contouren van de gesproken Franse taal, met kleine muzikaal gedachte 
intervallen.         

Alexander von Zemlinsky leefde in het tijdgewricht tussen de muziek van 
Wagner en die van de modernisten. Daartoe behoorde ook de atonale 
muziek van zijn leerling, Arnold Schönberg. In Zemlinsky’s Sechs Gesänge 
nach Maurice Maeterlinck blijft de muziek desondanks stevig verankerd in 
de tonale taal van de late negentiende eeuw. Deze liederen hebben een zeer 
lyrisch en expressief karakter, en worden gekenmerkt door eenvoud en 
sensitiviteit. Ze ontstonden tussen 1910 en ’13 als klavierliederen. Later 
componeerde Zemlinsky nog een orkestrale versie, waarbij hij voorafgaand 
aan de liederen een voorspel componeerde. 

Maurice Maeterlinck, de dichter van deze liederen, kreeg in 1911 de 
Nobelprijs voor zijn symbolistische toneelwerken. Zijn werken zijn rijk aan 
symbolen, met sleutels, kronen, torens, grotten, licht en schaduw, en cijfers. 
Vaak beschrijft hij het lot van jonge meisjes, die geblinddoekt, verlaten en 
mishandeld zijn, of wegkwijnen in donkere kelders. Zijn Pelléas et Melisande 
werd de basis voor een opera van Debussy.     

In Die drei Schwestern wordt de eerste regel van het lied een subtiel 
gevarieerd motto voor de volgende strofes. Die Mädchen mit den 
verbundenen Augen gaat over het lot van de zeven gevangen prinsessen uit 
Maeterlincks Ariane et Barbe-bleue. De herhalingen in het gedicht worden 
weergegeven met abrupte veranderingen in ritme en tempo. Het Lied der 
Jungfrau is gebouwd op een eenvoudige, akkoordbegeleiding. De sonore 
klanken verwijzen naar een devoot gedicht, dat afkomstig is uit Soeur 
Béatrice, een mirakelspel. Als ihr Geliebter schied werd geschreven voor de 
tragedie Aglavaine et Sélysette. De laatste drie liederen van de cyclus zetten 
de contemplatieve sfeer voort, die in het tweede en derde lied begon.

Voor Kennst du das Land, uit Mignon, zie zie woensdag 22 mei,
recital La Bonne Chanson.

Jacqueline van Rooij.

In de pauze van dit recital geniet u van een heerlijk glas wijn. 
Deze wijnproeverij wordt u aangeboden door De Witte Os.
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PROGRAMMA ZONDAG 26 MEI 2019

14.00 - 15.00 UUR / WAS HET EEN DROOM? 
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

RAOUL STEFFANI, BARITON / LISA JACOBS, VIOOL
GEROLD HUBER, PIANO
Een gevarieerd programma met Scandinavische liederen van Grieg 
en Sibelius en de zelden uitgevoerde liederen voor zang, viool en piano 
van Louis Spohr. 

16.00 - 18.00 UUR / SONGS OF TRAVEL
LIEDRECITAL / GROTE KERKZAAL, ZUSTERPLEIN 12

CHRISTOPH PRÉGARDIEN, TENOR / DANIEL HEIDE, PIANO
De onvolprezen tenor Christoph Prégardien oogstte louter lof
tijdens het festival van 2018. Het slotconcert is ongetwijfeld een van 
de hoogtepunten van het festival. Met pianist Daniel Heide sluit hij 
de reis door de wereld van het lied af met onder andere de Songs of 

Travel van Vaughan Williams en natuurlijk Mahlers Lieder eines 

fahrenden Gesellen.

VAN DAG 
TOT DAG

110   

Waarom het Internationaal Lied Festival Zeist?

het is geweldig 
dat Nederland 
nu het liedfestival 
heeft dat het 
verdient

Raoul Steffani, bariton en ambassadeur van het ILFZ
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Jean Sibelius (1986-1957)
zang en piano
Serenad JS 167 (Runeberg)
Drömmen op. 13/5 (Runeberg)
Demanten på marssnön op. 36/6 (Wecksell)
Den första kyssen op. 37/1 (Runeberg)
Var det en dröm op. 37/4 (Wecksell)
Flickan kom ifrån sin älsklings möte op. 37/5 (Runeberg)

Edvard Grieg (1843-1907)
zang en piano
Sechs Lieder op. 48
1. Gruß (Heine)
2. Dereinst, Gedanke mein (Geibel)
3. Lauf der Welt (Uhland)
4. Die verschwiegene Nachtigall (Vogelweide)
5. Zur Rosenzeit (Goethe)
6. Ein Traum (Bodenstedt)

Edvard Grieg (1843-1907) 
viool en piano
Vioolsonate nr. 3 in c-klein (eerste deel) 
Allegro molto ed appassionato

Louis Spohr (1784-1859)
zang, viool en piano
Sechs Lieder op. 154
1. Abendfeier (Mahn)
2. Jagdlied (Spohr)
3. Töne (Otto)
4. Erlkönig (Goethe)
5. Der Spielmann und seine Geige (Schorn)
6. Abendstille (Koch)
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RAOUL STEFFANI, BARITON
GEROLD HUBER, PIANO / LISA JACOBS, VIOOL
GROTE KERKZAAL / 14.00 - 15.00 UUR 
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De lange loopbaan van de Finse Jean Sibelius begon en eindigde met het 
componeren van liederen. Al in 1888 componeerde hij zijn eerste lied, 
Serenad, op een gedicht van de grote Finse dichter Johan Ludvig Runeberg. 
Zijn docent aan het conservatorium van Helsinki, Martin Wegelius, stimuleerde 
hem om zijn liederen uit te geven onder de titel Det sjungande Finland.

In 1889 vertrok Sibelius naar Berlijn om daar verder te studeren, Als afscheids-
cadeau  kreeg hij van Wegelius een verzameling gedichten van Runeberg. 
Deze dichter zou voor Sibelius de belangrijkste inspiratiebron worden. 
Sibelius’ eerste grote publicatie uit 1892 heette 7 Sånger van Runeberg i musik 
satta af Jean Sibelius, en dat werd dat het latere opus 13. Daarin is ook het 
lied Drömmen opgenomen, waarin elementen van volksmuziek te horen zijn.

Runeberg was de nationale dichter van Finland, dat lange tijd onder de 
heerschappij van Zweden (tot 1809) en van Rusland (tot 1918) viel. Runeberg 
schreef in het Zweeds en had grote invloed op de Zweedse literatuur. 
Als privéleraar, op een landgoed op het Finse platteland, hoorde hij voor het 
eerst de legendes over het heroïsche verleden van het land, en dit zouden 
de latere thema’s worden voor zijn beste werken. Zijn poëzie ademt de patri-
ottische geest van de landarbeiders. Terug in Helsinki werd Runeberg docent 
Latijn. Zijn werk toont invloeden van de klassieke literatuur met de zuiverheid 
van de vorm. Runeberg combineerde dit classicisme met een romantisch 
nationalisme. Hij toont echter ook een realistisch inzicht in het boerenleven.  

De liederen van Sibelius, die voor het overgrote deel in het Zweeds geschre-
ven zijn, werden geliefd bij kenners en liefhebbers. In Finland kregen ze een 
permanente plaats in het solorepertoire. Met uitzondering van opus 13 zijn 
de vroege liederen geen liedcycli, maar aparte werken. Opus 13 kreeg zijn 
eenheid, doordat de liederen allemaal gebaseerd zijn op één dichter, op 
de teksten van Runeberg. De andere liederen zijn in verschillende stijlen 
gecomponeerd. Sommige refereren naar Schubert, andere meer naar een 
Noord-Europese romantische stijl. Deze variatie is ook al te bespeuren in 
op. 13. Het meest uniform qua stijl zijn de laatromantische werken, 
opus 36-38, rond de eeuwwisseling geschreven, en die tijdens dit 
concert ook worden vertolkt.

Grieg wordt voornamelijk herinnerd vanwege zijn instrumentale werken, 
maar hij componeerde wel honderdtachtig liederen, bijna zestig koorwerken 
en hij bewerkte veel volksmuziek. Tijdens zijn leven waren zijn liederen be-
kender dan tegenwoordig, en werden ze meer uitgevoerd, ook buiten Scan-
dinavië. Griegs eerste lied dateert van oudejaarsdag 1859 en zijn laatste lied 
is uit 1905. Zo begeleidde Grieg Emma Holmstrand in acht van zijn liederen 
tijdens zijn laatste concert in 1906, in Londen. Zijn nichtje en latere vrouw 
Nina, een sopraan, zou zijn muze worden, en ze bleef hem zijn hele leven 
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inspireren. Er bestaan nog oude opnames van haar. Tsjaikovski  bewonderde 
niet alleen haar stem, maar ook haar gecultiveerde instelling en vriendelijke 
karakter, zoals blijkt uit zijn dagboeknotities uit 1888.

Grieg nam zijn taak als liedcomponist uiterst serieus. Hij probeerde de diep-
ste intenties van een dichter weer te geven, en refereerde naar de liederen 
van Schumann, waarbij ‘het er om ging de betekenis van de liederen tussen 
de regels door te lezen’. De jonge Grieg volgde zijn muziekopleiding in Leip-
zig, en zijn kennismaking met werken van Schumann, en diens uitgebreide 
voor- en naspelen in liedcomposities maakte indruk op hem ‘vanwege het 
expressieve, en verscholen commentaar op de tekst’. 

Grieg was als jonge Scandinavische componist goed ingevoerd in de roman-
tische tijdgeest van Midden-Europa, en de intiemere muziek van Schumann, 
Mendelssohn, en later Hugo Wolf, zou een grotere invloed op hem hebben 
dan de muziek van Wagner en Liszt. Hij woonde veertien opeenvolgende 
uitvoeringen bij van Wagners Tannhäuser, en was aanwezig bij de eerste 
complete enscenering van Wagner’s Ring in Bayreuth. Daarnaast stond hij 
volledig in zijn tijd wat betreft de nationalistische tendensen, die in alle Euro-
pese muziek van de negentiende eeuw zo’n grote rol speelden. In zijn eigen 
land, Noorwegen, leidde die nationalistische stromingen tot de afscheiding 
van Zweden in 1905.

Tussen 1887 en 1890 gaf Grieg pianorecitals door heel Europa en com-
poneerde hij weinig.  De zes liederen, op. 48, alsook op. 49, zijn de enige 
werken die in deze periode zijn gepubliceerd. Ze werden opgedragen aan 
de Zweedse Wagnersopraan Ellen Nordgren Gulbranson. Het waren zijn 
eerste composities op Duitse gedichten, sinds zijn bundels op. 2 en 4, die 
al in 1863/64 verschenen. Van op. 48 werd later ook een vertaling naar het 
Noors gemaakt. In deze liederen, met hun verschillende stemmingen, bena-
dert Grieg de stijl van het Duitse romantische lied zeer overtuigend. Lauf der 
Welt en Die verschwiegene Nachtigall zijn het meest bekend. Het geluid van 
de nachtegaal in de zangstem klinkt ook in de pianobegeleiding. Het lied is 
gebaseerd op een gedicht van Walther von der Vogelweide, de grote Duitse 
dichter uit de middeleeuwen, en heeft elementen uit de volksmuziek. Grieg 
slaagt er in om zangstem en pianobegeleiding volledig te integreren in Ein 
Traum, en ook Goethe’s Zur Rosenzeit werd een meesterwerk.  

Tussen 1865 en 1887 schreef Grieg schreef drie vioolsonates. De derde ont-
stond twintig jaar na de eerste twee, in 1886, in zijn woning in Troldhaugen, 
die zo prachtig gelegen is aan een fjord. Door de donkere toon verschilt 
de derde sonate sterk met het lyrische enthousiasme van de eerste twee 
sonates. Deze derde sonate is een repertoirestuk geworden en bleef erg 
geliefd. Grieg hield zelf ook veel van dit stuk. De première werd enthousiast 
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ontvangen en was in het Gewandhaus in Leipzig, in 1887, met de Russische 
violist Adolph Brodsky en Grieg zelf aan de piano. Grieg verwerkte Noorse 
volksmelodieën en ritmes in de drie delen van deze sonate. Het was het 
laatste werk waarin Grieg de sonatevorm zou gebruiken, en de introductie 
klinkt heroïsch. Het eerste thema wordt gecontrasteerd met een tweede, 
veel lyrischer thema. In 1900 schreef Grieg, dat zijn drie vioolsonates nauw 
gerelateerd waren aan zijn eigen ontwikkeling. De eerste was vol nieuwe 
ideeën, de tweede nationalistisch en de derde bewoog zich ‘naar weidsere 
horizonten’.

De Duitse Louis Spohr was in de eerste plaats een vioolvirtuoos, opgeleid 
door zijn al even virtuoze leermeester, Franz Eck. Na een gezamenlijke 
concertreis naar Sint-Petersburg in 1902 was zijn opleiding voltooid, en 
werd Spohr concertmeester in Gotha. Daarna zouden dirigentschappen 
volgen in Wenen en Frankfurt. Met zijn eerste vrouw, een begaafde harpiste, 
maakte hij talrijke concertreizen door heel Europa. Hij was daarnaast een 
vroeg romantisch componist, en werd sterk geïnspireerd door Mozart. 
Spohr was bevriend met Beethoven, en zou ook diens negende symfonie 
dirigeren. In latere jaren stond hij op de bok bij de vroege opera’s van de 
jonge Wagner. Hoewel Spohr openstond voor nieuwe ontwikkelingen, 
werden zijn werken na zijn dood helaas snel vergeten.

Zijn meest geliefde liederen zijn de Deutsche Lieder op. 103, met een 
piano- en klarinetbegeleiding. Maar hij schreef daarnaast een reeks van 
Sechs Deutsche Lieder, op. 154, met een verplichte vioolpartij. Deze liederen 
ontstonden in 1856, en de vioolpartij is vooral in het Erlköniglied van Goethe 
duivels moeilijk. Spohr zet hier de viool in op een spookachtige manier, 
om daarmee de verleidelijk zoete, en onaardse stem van de boosaardige 
Erlkönig te vertolken. 

Jacqueline van Rooij.
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Franz Schubert (1797-1828)
Versunken  D 715 (Goethe)
Willkommen und Abschied  D 767 (Goethe)
Nachtstück  D 672 (Mayrhofer)
Abschied  D 475 (Mayrhofer)
An mein Herz  D 860 (Schulze)
Der Einsame  D 800 (Lappe)
Aufenthalt  D 957,5 (Rellstab)
Die Mutter Erde  D 788 (Stolberg)
An den Mond  D 259 (Goethe)
Rastlose Liebe  D 138 (Goethe)
Abschied  D 957,13 (Rellstab)

Pauze

Ralph Vaughan Williams (1872 – 1958)
Songs of Travel (Stevenson)
1. The vagabond
2. Let Beauty awake
3. The roadside fire
4. Youth and love
5. In dreams
6. The infinite shining heavens
7. Wither must I wander?
8. Bright id the ring of words
9. I have trod the upward and the downward slope

Gustav Mahler (1860 – 1911)
Lieder eines fahrenden Gesellen (Mahler)
1. Wenn mein Schatz Hochzeit macht
2. Ging heut morgen übers Feld
3. Ich hab’ ein glühend Messer
4. Die zwei blauen Augen von meinem Schatz

LIEDRECITAL  ZONDAG 26 MEI 2019      

SONGS 
OF TRAVEL

CHRISTOPH PRÉGARDIEN, TENOR
DANIEL HEIDE, PIANO
GROTE KERKZAAL / 16.00 - 18.00 UUR
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De bron voor Schuberts lied Versunken is Goethe’s Westöstlicher Divan,  
een verzameling poëzie, waarin Duitse en Perzische literatuur samenkomen. 
Goethe was al jong geïnteresseerd in het verre Oosten en de islam. Tussen 
1814 en 1827 wijdde hij zijn volle aandacht aan de literatuur en geschiedenis 
van Perzië, leerde Arabisch, en bestudeerde de leer van Zarathustra. Zijn 
kennismaking met de dichter Hafez inspireerde zijn interesse in de Perzische 
literatuur, wat later ook grote betekenis had voor de Duitse lyriek. Westöstlicher 
Divan werd gaandeweg uitgebreid tot twaalf boeken, en tussen 1817 en 1827 
voltooid. De onderwerpen gaan over passie en intellect, mystiek, erotiek en 
liefde. Goethe kon in het werk bovendien zijn morele en politieke kritiek op 
zijn tijd kwijt. Schuberts versie van Versunken, uit 1821, klinkt onnoemelijk 
energiek. Die vitaliteit klinkt vaker door in werken uit deze periode. Een 
dergelijke, snelle pianobegeleiding kenmerkt ook de liederen van de Berlijnse 
componisten Reichardt en Zelter, door wie Schubert sterk beïnvloed is. 

In 1771 studeerde Goethe in Straatsburg en was verliefd op Frederike Brion. 
Het gedicht Wilkommen und Abschied verwijst hiernaar. Schubert laat in 
de piano het kloppende hart van een verliefde jongeman horen. Het lied is 
doordrongen met een motief van galopperende paardenhoeven, die 
verwijzen naar de woorden in de eerste regel ‘Geschwind zu Pferde’.

Nachtstück, begint met de langzame beweging van een oude man. Terwijl de 
oude man zijn harp pakt en begint te zingen, wordt de muziek melodieuzer. 
En wanneer hij de naderende dood verwelkomt ontstaat een serene, rustige 
sfeer. Het gedicht was van Mayrhofer, die ook het volgende lied schreef. 
Abschied (D 475) heeft eenzelfde reflectieve stemming. Het gedicht ontstond 
waarschijnlijk tijdens een wandeling door het laaggebergte van Oostenrijk. 
In deze muzikale pelgrimage resoneren harmonieën van alpenhoorns en 
echo’s van zingende reizigers. 

An mein Herz hoort bij Schuberts Schulzeliederen, geschreven tussen 
1825-1826. De voortstuwende ritmes en het pessimisme ervan lijken een 
voorbode van Winterreise. Ernst Schulze was een Duitse dichter, die studeer-
de in Göttingen, en daar een relatie kreeg met de dochter van een professor. 
Zijn geliefde stierf al spoedig, en dat verlies heeft zijn leven en poëzie totaal 
beheerst. In zijn gedichten ligt een sterk accent op verlies en vervreemding. 
Alle gedichten zijn gebundeld in het Poetisches Tagebuch, gepubliceerd in 
1822. Ze ademen de persoonlijke tragiek van een mens die niet met de 
bittere realiteit wist om te gaan. 

Met een enkel ritmisch motief weet Schubert in het lied Der Einsame 
een speciale gemoedstoestand op te roepen. Het lied straalt een soort 
gemütlichkeit uit, die illustratief is voor de Biedermeier periode. Er spreekt 
een opgewekte vorm van introspectie uit, en Schubert is hier de strofische 
coupletvorm volledig meester.
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Zeven van de tien gedichten van Ludwig Rellstab, die Schubert op muziek 
zette, werden opgenomen in de cyclus Schwanengesang. Waarschijnlijk 
kreeg Schubert deze teksten van Anton Schindler in de zomer van 1827, 
uit de nalatenschap van Beethoven. Aufenhalt roept het beeld op van de 
Wanderer, die het leven en de maatschappij wil ontvluchten. Er klinkt 
eenzelfde rusteloze beweging in door als in de Schulze liederen. 

In het lieflijke Die Mutter Erde klinkt ernstige berusting. Schubert schreef 
het in 1823, tijdens de eerste crisis in de ziekte, die hem uiteindelijk fataal 
zou worden. Hier getuigt Schubert van zijn uiterst serene houding tegenover 
de dood. 

Goethe dichtte het liefdesgedicht An den Mond, uit 1777 voor Charlotte von 
Stein. En Schuberts introductie doet denken aan Beethovens Mondschein 
sonate. Het is een transparant lied geworden vol romantische tederheid. 
Rastlose Liebe dichtte Goethe in het Thüringer Woud, waar twee dagen 
eerder een hevige sneeuwstorm had gewoed. Ook in dit gedicht liggen de 
gevoelens van de dichter voor Charlotte besloten. Boven de oorspronkelijke 
partituur (bewaard in het stadsarchief van Linz) staat, dat het lied ‘snel en 
hartstochtelijk’ moest worden gezongen. Het lied werd één van Schuberts 
eerste publiekelijke successen. In Abschied (D 957) blijft het ritme van het 
dravende paard van de titelfiguur honderdzeventig maten lang onveranderd. 

De Britse Ralph Vaughan Williams studeerde onder meer bij Max Bruch 
en Maurice Ravel. Hij was rond de eeuwwisseling één van de eersten, die 
het platteland op ging om volksliederen te verzamelen, en componeerde 
onsterfelijke melodieën. Hij koesterde een grote liefde voor de liederen 
van Schubert en Schumann, en voelde zich sterk aangetrokken tot het 
thema van de Wanderer uit Winterreise. 

Vaughan Williams verfijnde liedcyclus uit 1904, Songs of Travel, werd rond 
1960 voor het eerst integraal uitgevoerd, nadat ook het laatste lied postuum 
was herontdekt. Behalve de liedcyclus componeerde Vaughan Williams een 
versie voor orkest. Hij was geïnspireerd door negen gedichten uit Songs of 
Travel and Other Verses van de Engelse dichter Robert Louis Stevenson. 

Het korte, en ziekelijke leven van deze dichter werd gekenmerkt door vele 
reizen, die hem uiteindelijk in Californië en op Samoa in de Pacific deden 
belanden. De gedichten ontstonden aan het meer van Saranac en in Samoa. 
Het zijn lyrische gedichten, die de liefde en thema’s als tijd, plaats en 
sterfelijkheid beschrijven. Sommige gedichten gaan over de geboortegrond 
van de dichter, Schotland, en andere verwijzen specifiek naar de setting van 
Samoa. De term Travel is overdrachtelijk bedoeld, en verwijst behalve naar 
een fysieke reis, ook naar een innerlijke reis, zoals in het lied The Vagabond. 
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Stevenson had de tekst gedicht ‘naar een lied van Schubert’. 
The Vagabond zet de toon met een doelbewuste tred, die af en toe wordt 
onderbroken, wanneer de zwerver peinst over de kou van de herfst. 
De cyclus maakte grote indruk op het publiek, en heeft grote betekenis
gehad voor de ontwikkeling van het Engelse kunstlied. Tegelijkertijd is de 
karakteristieke en geliefde toon van de Engelse traditionals duidelijk 
aanwezig in deze liederen van Vaughan Williams. 

De jonge Gustav Mahler schreef zijn teksten meestal zelf, al waren die 
vaak gebaseerd op oude volkspoëzie, zoals die te vinden is in Des Knaben 
Wunderhorn. Meer dan de helft van Mahlers liederen vindt zijn oorsprong 
in deze gedichten. Deze verzameling Duitse volksliederen, die veel oude 
melodieën en metra bevatte, werd tussen 1805 en ‘08 bijeen gebracht door 
Clemens Brentano en Achim von Arnim. Des Knaben Wunderhorn werd 
opgedragen aan Goethe die er, evenals Heinrich Heine, zeer enthousiast 
over was. Met deze verzameling werd het Duitse volkslied nieuw leven 
ingeblazen. 

Tussen 1883- ’85 verbleef Mahler in Kassel, waar hij een ongelukkige liefdes-
geschiedenis met sopraan Johanna Richter beleefde. De gebeurtenissen 
inspireerden Mahler tot zes liefdesgedichten, die de basis waren voor zijn 
cyclus Lieder eines fahrendes Gesellen. Aanvankelijk wilde Mahler alle zes 
gedichten op muziek zetten, maar Die Sonne spinnt en Die Nacht blickt 
mild liet hij later weer weg. 

In de vier overgebleven liederen klinken grote tegenstellingen tussen vrolijke 
en treurige gevoelens. Ze geven het lot van de ongelukkige, en verliefde 
zwerver weer. Aan het begin van de cyclus hoort hij op afstand de gelukkige 
bruiloftsmuziek van zijn geliefde, maar wanneer hij dezelfde melodie herhaalt, 
klinkt die donker en traag. Idyllische natuurschilderingen contrasteren met 
zijn pijnlijke liefdesverdriet, en klagende uitroepen staan in schril contrast 
met de natuur en haar vogelgezang. Mahler componeerde de liedcyclus 
voor bariton en klavier, maar dacht vanaf het begin aan een orkestversie. 
Hij gebruikte de thema’s uit de liederen bovendien in zijn eerste symfonie 
uit 1888.

Jacqueline van Rooij.
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Robert Holl | bas - artistiek leider - docent mastercourse
Na zijn middelbare schooltijd studeerde Robert Holl zang aan het 
Rotterdams conservatorium bij Jan Veth en David Hollestelle, om daar-
na uit te groeien tot een van de meest succesvolle liedzangers van onze 
tijd. Hij wordt geroemd om de expressiviteit van zijn interpretaties en de 
intimiteit die hij bij zijn toehoorders weet op te roepen. Zijn stem is er 
een die je herkent uit duizenden.
Robert Holl is wereldwijd een geliefd en veelgevraagd docent. Al sinds 
1998 is hij professor voor lied en oratorium aan de Universität für Musik 
und darstellende Kunst in Wenen. In 2016 werd hij bij de oprichting 
artistiek leider van het Internationaal Lied Festival Zeist. Dit jaar doceert 
hij voor het vierde jaar op rij aan de mastercourse van het festival.

Elly Ameling | sopraan - beschermvrouwe - docent mastercourse
Elly Ameling studeerde zang bij onder andere Jo Bollenkamp en Jacoba 
Dresden-Dhont. Na haar debuut in 1953 trad zij over de hele wereld 
op en won op jonge leeftijd het Internationaal Vocalisten Concours 
’s-Hertogenbosch. Vermaard werd zij met haar interpretaties van met 
name Frans- en Duitstalige liederen. Haar vertolking van de sopraan-
partij in Mahlers vierde symfonie gold jarenlang als standaard.
Tot op de dag van vandaag is Elly Ameling wereldwijd betrokken 
bij masterclasses aan jonge zangers, meestal gewijd aan het Duitse 
of Franse lied. Tijdens het festival van dit jaar ligt de focus op liederen 
op teksten van Paul Verlaine.
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Sarah Connolly | mezzosopraan
Het werd Sarah Connolly, die zich sinds kort Dame mag noemen, al jong 
duidelijk dat ze een carrière in de muziek ambieerde. Zij studeerde piano 
en zang aan het Royal College of Music studeerde af bij Gerald Martin 
Moore. In 1994 was ze finalist bij het Internationaal Vocalisten Concours 
in ’s-Hertogenbosch.
Alhoewel Sarah vooral bekend staat om haar vertolkingen van grote 
operarollen is ze ook een geliefd liedzangeres. Haar stem is ‘rijk, met 
een schoonheid als van maanlicht’ schreef de Times over haar. In Ne-
derland treedt zij regelmatig op bij de Nationale Opera, in de Zaterdag-
matinee en in de liedserie van het Concertgebouw.

Anniecke van Delft | docent
Anniecke van Delft studeerde Docent Muziek aan het Conservatorium 
in Utrecht. Ze verzorgt lessen voor een aantal organisaties en is dirigente
 van een drietal popkoren. In haar eigen lespraktijk geeft zij lessen piano 
en blokfluit voor kinderen, naast zanglessen voor zowel volwassenen 
als kinderen.
Anniecke van Delft werkte mee aan cd’s en had de muzikale leiding 
bij de theaterproductie Glasliefde voor het Nationaal Glasmuseum 
in Leerdam. 

Victoria Dmitrieva | piano
Victoria Dmitrieva begon op al haar zevende met piano en fluitlessen 
en studeerde met lof af aan het Pskov Staatscollege in Rusland. In 2000 
voltooide zij haar pianostudie aan het Staatsconservatorium in Sint-
Petersburg, om daarna verder te studeren bij Paul Komen aan het Prins 
Clausconservatorium in Groningen. In 2004 behaalde zij daar haar 
masterdiploma behaalde. In 2007 behaalde zij ook een master fortepiano 
aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar zij studeerde bij 
Bart van Oort. Ze won prijzen tijdens diverse pianoconcoursen in Rusland 
en werd onder meer geprezen om haar interpretatie van Rachmaninoff. 
Sinds 2006 is ze verbonden aan het Prins Claus Conservatorium.

Julius Drake | piano - docent mastercourse
Julius Drake wordt geroemd als een van de besten in zijn vak en werkt 
samen met bekende artiesten. Met grote regelmaat is hij te beluisteren 
in de grote concertzalen en tijdens internationale festivals zoals het 
Koninklijk Concertgebouw, Wigmore Hall, de Schubertiade en Salzburg 
Music Festivals. In zijn recitalserie ‘Julius Drake and Friends’ werkte Julius 
met gerenommeerde zangers, waaronder dit jaar met Barbara Kozelj.
Alhoewel hij vooral bekend is als liedbegeleider, wordt hij ook gezien als 
een charismatisch leermeester met een grote liefde voor het lied. Sinds 
2009 is hij artistiek leider van het Machynlleth Festival in Wales en is 
hoogleraar aan de Kunstuniversität Graz in Oostenrijk.

Gerard Beemster | dirigent
Gerard Beemster studeerde koordirectie, piano en orgel aan het 
Nederlands Instituut voor Kerkmuziek in Utrecht. Daarnaast volgde hij 
een specialisatie kinderkoordirectie aan het Koninklijk Conservatorium 
te Den Haag. Al sinds 1989 is hij als ‘zangmeester’ verbonden aan de 
Kathedrale Koorschool en dirigeert het koor van de St. Catharina-
kathedraal, beide in Utrecht. Het repertoire van het Kathedrale Koor 
omspant kerkmuziek uit alle eeuwen. Het koor koestert de werken van 
de twintigste-eeuwse componisten Hendrik Andriessen en Herman 
Strategier. Verder dirigeert Gerard Beemster het Collegium Vocale Zeist 
en is oprichter van het projectkoor Convocati, waarmee hij in vaak korte 
tijd bijzondere werken instudeert.

Wouter van Belle | piano
Wouter van Belle studeerde orgel en piano aan het toenmalig Neder-
lands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek in Utrecht en is sinds 1985 
hoofdorganist van de Utrechtse Sint Catharinakerk. Hij treedt regelmatig 
op als concertorganist. In zijn concerten is vaak bijzondere aandacht 
voor zijn voorgangers aan de Utrechtse kathedraal: Hendrik Andriessen 
en Herman Strategier.
Wouter van Belle is een veel gevraagd koorbegeleider en vast begeleider 
van het Toonkunstkoor Utrecht en het Residentie Bachkoor in Den 
Haag. De laatste jaren is Wouter van Belle ook actief als componist van 
koor- en orgelmuziek. In zijn privépraktijk in Utrecht geeft hij piano- 
en orgelles.

Lidwien Boumans | piano
Lidwien Boumans studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium bij 
Herman Uhlhorn en later liedbegeleiding bij Thom Bollen. Een studie 
die zij vervolgde aan de Britten-Pearsschool in Engeland. Later kreeg zij 
zanglessen van Annelies van Gerven, Hetty Gehring en Michel de Kort 
en werd opgeleid tot stemactrice bij IAM Studios.
Lidwien was correpetitor bij vele beroemde zangers zoals Meinard 
Kraak en Margreet Honig, gaf talloze concerten met zangers, maakte 
radio-opnames en begeleidde bij zangconcoursen. In de tijd dat ze als 
docent verbonden was aan de Zeister Muziekschool initieerde zij de 
Liedklas voor amateurduo’s. Bij de Toetsenhoek geeft zij pianoles en 
duolessen aan zangers en pianisten.

Lies Braakman | piano
Lies Braakman begon op zesjarige leeftijd met pianospelen en viel al 
jong in de prijzen. Ze doorliep de Jong Talentklas aan het conservatorium 
bij Paul Komen, om daarna les te krijgen van Nata Tsvereli. Haar master-
diploma’s behaalde ze vervolgens aan de Guildhall School of Music 
and Drama in Londen, waar zij zich specialiseerde in Franse muziek bij 
Paul Roberts. Lies volgde vele masterclasses bij onder meer Daniël 
Wayenberg, Teodor Parachivescu, Sarah Walker CBE, Alisdair Tate en 
Vivian Weilerstein.
Samen met de Engelse sopraan Claire Lees vormt zij al enige jaren een 
duo. In 2015 wonnen zij de Vrienden van het Lied Prijs tijdens de 
International Student Lied Duo Competition in Enschede.
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Ageeth de Haan | zangeres en theatermaker
Ageeth de Haan groeit op in een muzikaal gezin. Zijzelf heeft zang- en 
gitaarles en weet al jong dat ze verder wil in de muziek. Ze studeert aan 
de Kleinkunstacademie én lichte muziek zang aan het Conservatorium. 
Een baan in de zorg zet haar op het pad van een studie orthopedago-
gische muziekbegeleiding. 
De theaterprogramma’s van Ageeth gaan over belevenissen uit het 
alledaagse leven van kinderen en zijn leuk voor de hele familie. 
Inmiddels is zij ruim tachtig keer per jaar te zien op festivals, scholen en 
theaters in Nederland en België. Daarnaast bracht zij inmiddels dertien 
cd’s uit, sommige in combinatie met een prentenboek.

Stephan Heber | cello
Stephan Heber kreeg zijn eerste cellolessen op zevenjarige leeftijd en 
was tweemaal finalist en laureaat van het concours ‘Jugend musiziert’ 
in zijn geboorteland Duitsland. Hij studeerde aan het Conservatorium 
van Amsterdam bij achtereenvolgens Dimitri Ferschtman en Monique 
Bartels. Zijn masters behaalde hij na een studie bij Gregor Horsch. Na 
zijn afstuderen volgde hij lessen bij Ulrike Schäfer en Guido Schiefen in 
Keulen.
Na zijn studie was Stephan verbonden aan diverse gezelschappen en 
trad op als solist. Sinds 2015 is hij Coördinator Kamermuziek bij het Ko-
ninklijk Concertgebouworkest. Niet alleen het klassieke repertoire heeft 
zijn interesse. Hij verdiept zich ook graag in solowerken voor cello.

Daniel Heide | piano
Na zijn studie aan de Franz-Liszt-Hochschule bij Ludwig Bätzel en 
lessen bij Christa Ludwig en Dietrich Fischer-Dieskau, ontwikkelde 
Daniel Heide zich tot een veelgevraagd liedbegeleider en kamermusicus. 
Hij geeft jaarlijks vele concerten in Europa en Azië met vocalisten als 
Christoph Prégardien, Roman Trekel, Stephan Genz en Simone Kermes 
en is nauw betrokken bij Der lyrische Salon in Schloss Ettersburg.
Met de Duits-Griekse mezzosopraan Stella Doufexis nam hij de cd 
Poèmes op, die lovend werd ontvangen door het publiek. Naast liederen 
speelt hij ook graag instrumentale muziek. Zo werkte hij samen met 
altvioliste Tabea Zimmermann, violiste Antje Weithaas en cellist 
Wolfgang Emanuel Schmidt.

Wendeline van Houten | sopraan - Coco Collectief
Na haar bachelor studeerde Wendeline van Houten aan het Koninklijk 
Conservatoriym in Den Haag. Zij wordt gecoacht door Carolien Drewes 
en Peter Nilsson en volgde masterclasses bij onder meer Margreet 
Honig, Malcolm Martineau, Nelly Miricioiu, Jard van Nes en Christa 
Ludwig. Ze vertolkte verscheidene oratorium- en operarollen en was als 
solist te horen in die Schöpfung met het Orkest van de Achttiende eeuw.
Wendeline werkt samen met onder andere actrice Heike Wisse met wie 
zij de theatervoorstelling ZINg! op de planken bracht en met het 
The Kyteman Orchestra. Ze is een van de vijf zangeressen van het 
Coco Collectief.

BIOGRAFIEËN

Hans Eijsackers | piano
Hans Eijsackers studeerde met onderscheiding af aan het Sweelinck 
Conservatorium in Amsterdam en vervolgde zijn studie aan de European 
Mozart Academy in Krakòw en won diverse prijzen. Sinds 2013 is hij 
werkzaam als professor Liedgestaltung aan de Robert Schumann 
Hochschule in Düsseldorf en is docent aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag. Hij treedt veelvuldig op als solist, kamermusicus en lied-
begeleider van onder meer Xenia Meijer en Henk Neven. Met de laatste 
nam hij inmiddels ook een aantal zeer gewaardeerde cd’s op. Sinds 
2004 is Hans vaste pianist bij het Internationaal Vocalisten Concours 
in ’s-Hertogenbosch en directeur van het International Student Lied 
Duo Competition.

Hetty Gehring | zangpedagoog
Na haar studie Nederlands, studeerde Hetty Gehring in eerste instantie 
zang aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag om later af te 
studeren bij Margreet Honig aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam. Daarnaast had zij les van onder andere Mira Zakai en 
Maarten Koningsberger.
In 2003 richtte Hetty Gehring Het Zangatelier in Utrecht op en verdiepte 
zij zich steeds meer in ademproblemen bij het zingen. Wat zij zelf leerde 
van Margreet Honig, door wie zij nog altijd gecoacht wordt, en van de 
adem- en houdingstherapeute Regine Herbig, wees haar daarbij de weg. 
Op basis van haar ervaring en kennis schreef zij het boek Zing zoals je 
lacht, dat in 2016 verscheen.

Annelies van Gerven | zangepedagoog
Annelies van Gerven studeerde zang aan het Conservatorium van 
Utrecht. Tijdens het tweede Internationaal Concours voor Liedbegelei-
ders in 1988 behaalde zij samen met pianiste Lidwien Boumans de prijs 
voor het beste Nederlandse duo. Voor Annelies van Gerven is lesgeven 
een grotere passie dan zelf op het podium te staan. Zij geeft les aan jong 
en oud in zowel klassiek- als musicalrepertoire. Op het KunstenHuis 
Muziekschool de Bilt-Zeist, leidt ze twee koren: het Zangtheater en 
Koorpunt NL. Voor haar geldt dat er niets leukers is, dan van je hobby 
je vak maken.

Jan-Paul Grijpink | piano
Jan-Paul Grijpink studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium 
bij Kyoko Hashimoto, Alwin Bär en Alan Weiss. Hij nam deel aan de 
Internationale Lied Masterclass aan het Conservatorium van Amsterdam 
en volgde masterclasses bij onder meer Roger Vignoles, Helmuth 
Deutsch en Rudolf Jansen. Na zijn studie was hij actief voor Opera 
Studio Nederland en de Nederlandse Reisopera. Hij won vele prijzen 
waaronder die voor de ‘beste interpretatie van het Schubertlied’ in Graz.
Jan-Paul treedt regelmatig op met diverse zangers, maakt deel uit van 
de muzikale staf van De Nationale Opera en is als docent werkzaam aan 
het Conservatorium van Amsterdam. 
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Florian Just | bariton
Florian Just begon zijn zangopleiding als lid van het Dresdner Kreuzchor 
waar hij als jongenssopraan al soleerde. Later studeerde hij aan het 
Conservatorium van Amsterdam en aan het Conservatoire de Metz in de 
Opera- en Liedklas van Udo Reinemann. Hij won prijzen op internationale 
concoursen, waaronder de Vriendenkrans van het Concertgebouw 
Amsterdam.
Florian is een veelgevraagd solist, is sinds enkele jaren vaste gast bij 
Holland Opera en werkt internationaal mee aan modern muziektheater. 
Zowel met luitist Israel Golani als met pianist Jan-Paul Grijpink vormt 
Florian Just duo’s waarmee hij liederen ten gehore brengt vanaf de 
vroege renaissance tot aan het moderne lied.

Meinard Kraak | spreker
Meinard Kraak studeerde zang bij Jan Keizer aan het Conservatorium 
van Amsterdam, waar hij ook de operaklas volgde. Na zijn eindexamen 
studeerde hij met een beurs van de Franse regering verder bij Pierre 
Bernac in Parijs. Al vanaf zijn laatste studiejaar won hij diverse prijzen. 
Bij wat nu de Nationale Opera is zong hij diverse rollen in zowel 
klassieke als hedendaagse opera’s. 
Als docent was Meinard Kraak verbonden aan de conservatoria van 
Utrecht en Den Haag, waar onder andere Lenneke Ruiten en Barbara 
Kozelj bij hem studeerden. Meinard Kraak is medeoprichter van de 
Nederlandse Vereniging van Zangpedagogen. In juni 2018 verscheen 
zijn autobiografie Kroniek.

Dinant Krouwel | spreker
Dinant Krouwel studeerde muziekwetenschappen aan de Universiteit 
Utrecht met als specialisatie liedkunst. Hij is bedrijfsleider van 
muziekhandel Broekmans & van Poppel te Utrecht en werkt voor hun 
uitgeverij.  Een aantal maal per jaar schrijft hij met grote kennis van 
zaken over nieuwe uitgaven van bekend en onbekend liedrepertoire in 
het ledenblad van de Vereniging Vrienden van het Lied. Als editor werkte 
hij mee aan de nieuwe uitgave van de liederen van Alphons Diepenbrock.
Dinant begeleidt diverse vocalisten aan de piano en geeft, samen met 
zangpedagogen interpretatielessen. Daarnaast houdt hij lezingen op 
liedgebied.

Vincent Kusters | bariton
Vincent Kusters studeerde zang en piano aan het Conservatorium 
Maastricht bij Mya Besselink en Joop Celis. In 2016 haalde hij zijn 
master en twee jaar later sloot hij met succes de applicatieopleiding 
koordirectie aan het Utrechts Conservatorium af. Masterclasses liedzang 
genoot hij bij onder andere Maarten Koningsberger, Meinard Kraak, 
Nelly Miricioiu en samen met pianist Charlie Bo Meijering bij Elly 
Ameling en Julius Drake tijdens het Internationaal Lied Festival Zeist. 
Vincent is niet alleen actief als liedzanger, maar ook als concertzanger. 
Regelmatig zingt hij mee in professionele koren en ensembles. 

BIOGRAFIEËN

Gerold Huber | piano
Gerold Huber studeerde piano aan de Hochschule für Musik und 
Theater in München, vervolgde zijn studie in liedbegeleiding bij Helmut 
Deutsch en woonde de masterclass bij van Dietrich Fischer-Diskau in 
Berlijn. Hij begeleidt vele solisten, maar heeft al ruim 25 jaar een 
bijzondere samenwerking met Christian Gerhaher. Hun cd-opnamen 
werden meermaals bekroond. In oktober 2018 bracht hij samen met de 
Nederlandse bariton Raoul Steffani de cd Deep in a Dream uit, die 
lovend werd onvangen. Inmiddels is Gerold docent liedbegeleiding 
aan de Hochschule für Musik in Würzburg en geeft hij zelf regelmatig 
masterclasses.

Lisa Jacobs | viool
Lisa Jacobs studeerde aan het Utrechts Conservatorium bij Joyce Tan 
en vervolgde haar opleiding bij Ilya Grubert in Amsterdam, waar zij 
afstudeerde met onderscheiding. Bij Christoph Poppen in München 
haalde zij vervolgens het prestigieuze Konzertexam. Op 17-jarige leef-
tijd maakte zij al haar debuut met het Koninklijk Concertgebouworkest 
en speelde sindsdien in vele grote concertzalen in Nederland en ver 
daarbuiten. Haar spel wordt gepassioneerd, meeslepend en virtuoos 
genoemd. Ze voelt zicht thuis in kamermuziekverband, op festivals en 
als soliste met grote orkesten en gerenommeerde dirigenten en is een 
graag geziene gast op radio en TV in zowel binnen- als buitenland.

Thom Janssen | piano
Thom Janssen studeerde cum laude af aan het Utrechts Conservatorium, 
waar hij les had van Jaap Spaanderman, Jan Wijn en Herman Uhlhorn. 
Hij specialiseerde zich in leidbegeleiding bij onder meer Rudolf Jansen 
en nam deel aan masterclasses, waar hij later ook als begeleider actief 
zou zijn. Naast zijn studie piano, rondde hij ook een studie muziek-
theorie af.
Als solist is Thom te horen in samenwerking met diverse orkesten en 
ensembles. Hij is als muzikaal leider betrokken geweest bij opera SKON 
en heeft enkele succesvolle educatieve producties op zijn naam staan. 
Hij werkt samen met vele zangers, waaronder Lenneke Ruiten met wie 
hij regelmatig optreedt.

Graham Johnson | piano
Graham Johnson is gevierd pianist, liedbegeleider en kenner van het 
werk van diverse Romantische liedcomponisten als Schubert, Schumann 
en Brahms. Na zijn afstuderen aan the Royal Academy of Music, vervolgde 
hij zijn studie bij Gerald Moore en Geoffrey Parsons. Een bezoek aan een 
recital met Benjamin Britten wekte zijn interesse in liedbegeleiding.
In 1976 richtte hij samen met Felicity Lott, Ann Murray, Anthony Rolfe 
Johnson en Richard Jackson The Songmakers’ Almanac op met als doel 
onbekende liederen onder de aandacht van een groter publiek te brengen.
Momenteel is Graham Johnson docent liedbegeleiding aan de Guildhall 
School of Music and Drama.
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Malcolm Martineau | piano
Malcolm Martineau begon zijn studie in St. Catharine’s College in 
Cambridge en studeerde af aan het Royal College of Music in Londen. 
Hij wordt gezien als een van de belangrijkste liedbegeleiders van zijn 
generatie en werkte samen met onder meer zangers als Ian Bostridge, 
Thomas Hampson, Dame Felicity Lott en Anne Sofie von Otter. Hij heeft 
ook een aantal eigen concertseries in Wigmore Hall en het Edinburgh 
Festival op zijn naam staan.
In 2004 kreeg hij een eredoctoraat aan de Royal Scottish Academy 
of Music and Drama. In 2011 was hij de artistiek leider van het Leeds 
Lieder+ Festival.

Charlie Bo Meijering | piano
Voor zowel muziek als beeldende kunst heeft Charlie Bo Meijering een 
grote passie. Hij studeerde klassiek piano aan het conservatorium van 
Utrecht en laat ook van zich horen als organist, beiaardier en klavecinist. 
Hij speelt met enige regelmaat in het Concertgebouw Amsterdam en 
was te zien in tv-programma’s als Het Orkest van Nederland en Maestro.
Naast zijn werk als musicus legt hij zich toe op het maken van tekenin-
gen. Hij deed dat onder andere in samenwerking met Erik Scherder en 
Katia Veekmans ten behoeve van de voorstelling van Music, Imagination 
and the Brain.

Julie Moulin | fluit
Julie Moulin begon met fluit spelen op een kleine muziekschool in 
haar geboorteland Frankrijk. Ze studeerde aan het Conservatorium van 
Clermont-Ferrand en in Parijs. In 2010 studeerde ze met vlag en wimpel 
af aan het Conservatoire National Supérieur de Musique in Lyon, waar 
ze onder andere les kreeg van Philippe Bernold, Julien Beaudiment en 
Gilles Cottin. 
Een paar maanden na haar afstuderen werd ze tweede fluitiste bij het 
KCO. Julie is dol op kamermuziek en treedt geregeld op met collega’s 
uit het orkest in diverse kamermuziekprojecten. Ze geeft les bij Codarts 
en is assistent-docent bij de Académie Internationale d’Eté de Nice.

Ann Murray | mezzosopraan - docent mastercourse
Dame Ann Murray studeerde aan het College of Music in Dublin en 
aan het University College Dublin. Na haar operadebuut vervolgde zij 
haar studie bij Frederic Cox aan het Royal Manchester College of Music. 
Ze zong bij alle grote operahuizen en wordt vooral geroemd om haar 
vertolkingen van Handel, Mozart en Strauss.
Naast haar rollen in opera’s trad Ann op met alle grote orkesten, was 
wereldwijd te horen in recitals en maakte vele opnamen. Ze kreeg een 
eredoctoraat aan de National University of Ireland, is ‘honorary fellow’ 
van the Royal Academy of Music en Kammersängerin bij de Bayerische 
Staatsoper. 

BIOGRAFIEËN

Sholto Kynoch | piano
Sholto Kynoch is een veel gevraagd pianist, gespecialiseerd in kamer-
muziek en liedbegeleiding. Hij studeerde orgel aan het Worcester 
College in Oxford. Gevolgd door een studie pianobegeleiding aan de 
Royal Academy of Music en de Guildhall School of Music and Drama, 
beide in Londen. Hij had les van onder andere Graham Johnson en 
Malcolm Martineau. Van de Royal Academy ontving hij de titel Associate, 
die verleend wordt aan studenten die een bijzondere bijdrage hebben 
geleverd aan het muzikale vak. Samen met violist Jonathan Stone en 
cellist Christian Elliott vormt hij het Phoenix Piano Trio. Hij is tevens 
oprichter en artistiek leider van het Oxford Lieder Festival.

Matthias Lademann | piano
Stephan Matthias Lademann studeerde piano aan de Hochschule für 
Musik Carl Maria von Weber in Dresden, waar hij zich specialiseerde 
in begeleiding. Hij werkte samen met vele zangers, waaronder Diana
Damrau, Marlis Petersen en Robert Dean Smith, met wie hij op vele 
internationale podia stond en cd’s opnam.
Naast zijn werk als liedbegeleider koestert Matthias een grote liefde voor 
projecten waarin poëzie en muziek worden samengebracht. Sinds 2009 
heeft hij zich dan ook toegelegd op literair-muzikale projecten. Verder is 
hij docent aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen 
en is correpetitor in de liedklas van Robert Holl.

Maurice Lammerts van Bueren | piano - Coco Collectief
Pianist Maurice Lammerts van Bueren studeerde af bij Jan Wijn aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Hij vervolgde zijn studie om de 
aantekening kamermuziek te behalen en kreeg les in liedbegeleiding 
van onder meer Graham Johnson en Rudolf Jansen.
Voordat hij zich volledig toegelegde op liedbegeleiding, werkte hij als 
kamermusicus samen met vele instrumentalisten. Hij trad internationaal 
op en won met het Trio Suleika de Vriendenkrans van het Concertge-
bouw alsmede de prestigieuze Kersjesprijs. Maurice is als coach 
verbonden aan de zangafdeling van het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag. Daarnaast is hij medeoprichter en pianist van het Coco 
Collectief, dat een breed liedrepertoire ten gehore brengt.

Claire Lees | sopraan
Claire lees studeerde af aan het Birmingham Conservatoire en haalde 
haar masters en  Opera Course aan de Guildhall School of Music 
& Drama in Londen bij Yvonne Kenny. Al snel trad zij op in liedrecitals, 
als solist bij koorwerken en in operaproducties met zeer uiteenlopend 
repertoire. Claire volgde masterclasses bij onder andere Sarah Walker 
en Susan Bullock en deed mee aan diverse concoursen. Recent won 
zij nog de Wil Keune Prize.
Sinds 2013 vormt Claire samen met pianiste Lies Braakman een duo, 
in 2015 behaalden zij de finale van het Internationale Studenten Lied 
Duo Concours in Enschede.
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Mark Padmore | tenor
Mark Padmore heeft een bloeiende carrière als opera- en concertzanger 
en liedvertolker. Zijn uitvoeringen van de Mattheus en Johannes Passies 
van Bach met de Berliner Philharmoniker en het Orchestra of the Age 
of Enlightenment oogstten veel lof.  Als zanger is Mark te horen op 
internationale concertpodia met pianisten als Imogen Cooper, Julius 
Drake en Kristian Bezuidenhout wie hij ook een aantal cd’s opnam. 
De afgelopen twee seizoenen was Mark artist in residence bij achter-
eenvolgens het Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks en 
de Berliner Philharmoniker. Daarnaast is hij artistiek leider van het 
St. Endellion Summer Music Festival in Cornwall. 

Christoph Prégardien | tenor
Christoph Prégardien wordt geroemd om de grote beheersing van zijn 
stem en zijn dictie. Hij weet door te dringen tot het hart van de werken 
die hij uitvoert, wat hem een van de grootste lyrische tenors van deze 
tijd maakt. Als liedzanger is hij dan ook bijzonder geliefd. Zijn repertoire 
is veelzijdig en omspant vele tijdperken: van Barok tot en met de
twintigste eeuw. De ruim 130 cd’s die hij heeft opgenomen zijn met 
prijzen overladen.
Daarnaast is Christoph sinds 2004 professor aan de Musikhochschule 
Köln. Hij bracht een innovatief boek met dvd uit over zangtechniek en 
muziekinterpretatie.

Sophie Rennert | mezzosopraan
Voordat Sophie Rennert zangles kreeg van haar moeder - sopraan 
Sigrid Rennert - speelde ze al viool en piano. In 2014 studeerde ze met 
onderscheiding af aan de Universität für Musik und darstellende Kunst 
in Wenen, waar zij les had van Karlheinz Hanser en Charles Spencer. 
Masterclasses volgde ze bij Brigitte Fassbaender, Ann Murray en Helmut 
Deutsch. Ze won meerdere prijzen op vele (inter)nationale concoursen.
Inmiddels is Sophie een veelgevraagd lied- en concertzanger met 
optredens in binnen- en buitenland. Op persoonlijke uitnodiging van 
Graham Jonhson debuteerde zij in Leeds en nam in 2017 deel aan het 
Schubertprogramma in het Wiener Konzerthaus.

Wolfgang Resch | bariton
Wolfgang Resch begon zijn zangopleiding als solist bij de Wiltener 
Sängerknaben in Innsbruck. Hij studeerde bij Karlheinz Hanser aan 
het Tiroler Landeskonservatorium en later bij Ralf Döring en Charles 
Spencer aan de Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. 
Masterclasses volgde hij bij onder meer Brigitte Fassbaender, Christa 
Ludwig, Thomas Hampson en Helmut Deutsch. Wolgang won meerdere 
prijzen.
In 2009 maakt hij zijn debuut als operazanger, maar inmiddels is hij ook 
een veelgevraagd concert- oratorium- en liedzanger. Hij was deelnemer 
aan het Young Singers Project van de Salzburger Festspiele en lid van 
het ensemble bij het Konzert Theater Bern.

BIOGRAFIEËN

Henk Neven| bariton
Henk Neven is een van de meest bevlogen liedvertolkers van zijn 
generatie. Hij ontving in 2009 een Borletti-Buitoni Fellowship en nam 
deel aan het prestigieuze BBC Radio 3 New Generation Artists Scheme. 
In 2011 ontving hij de Nederlandse Muziekprijs, de hoogste onder-
scheiding die door het ministerie van OCW aan een musicus 
werkzaam in de klassieke muziek wordt uitgereikt. 
Henk Neven werkt met diverse orkesten en ensembles, en is actief op 
zowel nationale als internationale operapodia in diverse rollen. Hij staat 
onder contract bij het platenlabel Onyx. Zijn opnames met deze 
maatschappij krijgen lovende kritieken.

Jan Bastiaan Neven | cello
Op zijn tiende kreeg Jan Bastiaan Neven zijn eerste cellolessen. 
Hij studeerde aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf bij 
Johannes Goritzki en later aan het New England Conservatory in Boston 
bij Colin Carr en Laurence Lesser. Masterclasses volgde hij bij onder 
meer Gary Hoffman en Anner Bijlsma. 
Al jong trad Jan Bastiaan op als solist met verscheidene orkesten in 
Europa en de VS en was als kamermusicus te horen op internationale 
festivals. Hij is lid van het Huntington Piano Trio dat optrad in Carnegie 
Hall en vele andere plaatsen in de Verenigde Staten. Jan Bastiaan Neven 
is plaatsvervangend aanvoerder cello van het Nederlands Kamerorkest.

Bram van Oers | theatermaker
Bram van Oers studeerde af aan de de Artez Hogeschool voor de 
Kunsten te Zwolle, faculteit Drama. Sindsdien werkte hij als acteur en 
presentator mee aan vele theater, televisie- en filmproducties. In al 
zijn werkzaamheden is muziek een verbindende factor. 
Bij Nochem & van Luyn maakt en speelt Bram van Oers theater-
voor-stellingen. Daarnaast is hij acteur, regisseur, schrijver en docent bij 
verschillende projecten door het hele land, zoals bij Voorstelling in de 
Klas en Theatergroep 4Hoogachter. Hij is actief als trainer en trainings-
acteur bij Jobtraining in Amsterdam en als verteller en/of presentator 
betrokken bij diverse grote orkesten.

Waltraud Österreicher | performance coach - docent mastercourse
De Duitse actrice Waltraud Österreicher is een veelzijdig persoon. Ze 
studeerde af aan het conservatorium, doceerde daar eveneens en trad 
op in binnen- en buitenland. Daarnaast heeft zij verscheidene films en 
theateroptredens op haar naam staan. Ze is dramacoach aan het 
Franz Schubert Institut in Baden bei Wien en Pro Corda in Londen.
Ze verdiepte zich onder meer in stemgebruik, dictie, pantomime, 
houding en beweging en groepsdynamiek. Na grondig onderzoek heeft 
zij een methode ontwikkeld om professionele optredens succesvoller 
en interessanter te laten zijn.
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Raoul Steffani | bariton - ambassadeur
Bariton Raoul Steffani heeft zich ontwikkeld tot een toonaangevende 
zanger van zijn generatie. Hij studeerde cum laude af aan de conser-
vatoria van Tilburg en Amsterdam en vervolgde zijn studie aan de 
Universität für Musik und darstellende Kunst in Wenen. Momenteel 
wordt hij gecoacht door Margreet Honig. Daarnaast volgde hij 
masterclasses bij Thomas Hampson, Christa Ludwig, Elly Ameling, 
Nelly Miricioiu en Marjana Lipovšek. Hij maakte zijn operadebuut bij 
de Dutch National Opera Academy en won meerdere prijzen.
Raoul heeft een grote liefde voor het klassieke lied en geeft regelmatig 
recitals. In oktober 2018 bracht hij met pianist Gerold Huber zijn 
debuutalbum uit. Hij is regelmatig te gast in diverse tv-programma’s. 
Raoul is ambassadeur van het festival.  

Varvara Tishina | sopraan
Varvara Tishina studeerde viool aan het Conservatorium van Moskou 
en begon in die tijd met zingen aan de Academie voor Koormuziek in 
Moskou. In 2013 besloot ze zich nog uitsluitend toe te leggen op zang 
en vervolgde haar studie aan het Prins Claus Conservatorium in 
Groningen. Masterclasses volgde ze bij onder meer Miranda van 
Kralingen, Margreet Honig en Paul Triepels. Op dit moment wordt 
ze gecoacht door Marjan Kuiper.
Varvara’s veelzijdigheid blijkt uit de grote verscheidenheid van projecten 
waaraan zij deelnam. Sinds 2016 is zij eerste sopraan bij het Groot 
Omroepkoor. Daarnaast is zij zanger bij het Nederlands Kamerkoor 
en Collegium Vocale Gent.

Nikki Treurniet | sopraan - Coco Collectief
Nikki Treurniet ontwikkelde een grote liefde voor klassieke muziek toen 
zij op jonge leeftijd zang- en pianoles kreeg. Zij studeerde af aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag en aan de Dutch National Opera 
Academy. In 2017 won zij een aantal prijzen op het Internationaal 
Vocalisten Concours.
Met haar warme stem brengt Nikki Treurniet zowel oude muziek als 
romantisch repertoire en zet graag haar tanden in moderne composities. 
Ze houdt van opera, oratoria én lied en treedt op met pianisten als 
Andrea Vasi en Daan Boertien. Recent tekende Nikki een vast contract 
bij de Staatsoper Hannover, wat betekent dat ze het Coco Collectief 
verlaat.

Robin Tritschler | tenor
Robin Tritschler studeerde aan de Royal Irish Academy of Music en 
de Royal Academy of Music in Londen. De lyrische tenor is geliefd bij 
zowel pers als publiek. Hij trad op met vooraanstaande orkesten als het 
Orchestre National de Lyon, het Orchestre de Radio France, het London 
Philharmonic Orchestra en het Bournemouth Symphony Orchestra.
Robin is bekend van zijn recitals in bijvoorbeeld Wigmore Hall en het 
Concertgebouw en operarollen bij onder meer de Welsh National 
Opera, La Monnaie in Brussel en het Royal Opera House. Met pianisten 
als Graham Johnson en Malcolm Martineau nam hij een aantal lovend 
ontvangen cd’s op.

BIOGRAFIEËN

Lenneke Ruiten | sopraan
Lenneke Ruiten begon haar studie aan het conservatorium als fluitiste, 
maar richtte zich na haar eindexamen uitsluitend op zingen. Ze rondde 
haar zangstudie met onderscheiding af aan het conservatorium in Den 
Haag, waar zij les had van Meinard Kraak. Zij specialiseerde zich verder 
aan de operaopleiding van de Musikhochschule in München en volgde 
masterclasses bij o.a. Robert Holl, Elly Ameling en Rudolf Jansen.
Haar doorbraak op het operapodium beleefde zij in 2013. Haar stem 
werd omschreven als vocaal fris, haar interpretatie als intelligent en diep 
menselijk. Naast opera, kan ook het lied op haar warme belangstelling 
rekenen.

Merlijn Runia | mezzosopraan - Coco Collectief
Merlijn Runia studeerde af aan de Dutch National Opera Academy, waar 
ze les kreeg van Sasja Hunnego. Daarnaast nam ze deel aan masterclas-
ses van onder meer Doris Soffel, Dennis O’Neill, Raúl Giménez, Margreet 
Honig, Nadine Secunde en Ira Siff. Merlijn vertolkte diverse operarollen, 
was te horen als solist in oratoria en speelde in muziektheaterproducties. 
Ze werkte met vooraanstaande dirigenten en regisseurs. 
Met Mark van Nispen vormt zij een liedduo. Zij is lid van het Coco 
Collectief en het Kameroperahuis, en wordt gecoacht door Brian 
Masuda.

Leo Samama | spreker
Leo Samama studeerde muziekwetenschappen aan de Rijksuniversiteit 
Utrecht en compositie bij Rudolf Escher. Hij was verbonden aan het 
Utrechts Conservatorium als docent muziek en cultuurgeschiedenis. 
Aansluitend werd hij docent muziek van de 20e eeuw aan de Universiteit 
Utrecht. Leo was tevens muziekrecensent bij De Volkskrant en NRC 
Handelsblad. Hij staat bekend als dé Nederlandse expert op het gebied 
van moderne muziek en het muziekleven in Nederland.
Leo schreef meerdere artikelen en boeken, waaronder Alphons 
Diepenbrock – Componist van het vocale uit 2012. Met grote regelmaat 
geeft hij lezingen en gastcolleges, met onder andere de relatie tussen 
muziek en poëzie als thema. Zijn hoorcolleges zijn te beluisteren op 
cd’s voor Home Academy.

Jannelieke Schmidt | sopraan - Coco Collectief
Jannelieke Schmidt begon op het Koninklijk Conservatorium Den Haag 
met zingen en kreeg les van Sasja Hunnego en Lenie van den Heuvel. 
Momenteel wordt zij gecoacht door Nadine Secunde en Francis van 
Broekhuizen. Masterclasses volgde ze onder andere bij Eva Maria 
Westbroek, Ira Siff, Henk Neven en Annett Andriesen.
Jannelieke is een veelgevraagd zangeres in zeer uiteenlopend repertoire, 
variërend van grote opera’s tot en met composities van het Kyteman 
Orchestra. Met vier andere zangeressen en pianist Maurice Lammerts 
van Bueren vormt zij het klassiek vocaal ensemble Het Coco Collectief, 
dat inmiddels een eerste cd uitbracht.
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Klinkt als muziek in de oren!
Op vertoon van uw entreekaart een glas wijn 
bij uw diner gratis. U bent van harte welkom
dinsdag tot en met zaterdag vanaf 17.00 uur.

2e Dorpstraat 41, Zeist - tel:06-23942391
www.dantezeist.nl

Ellen Valkenburg | sopraan - Coco Collectief
Ellen Valkenburg studeerde aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag bij Maria Acda en Sasja Hunnego en haalde in 2004 haar master. 
Ze volgde masterclasses bij onder andere Elly Ameling en Robert Holl 
en volgde lessen bij onder meer Margreet Honig en Meinard Kraak. 
In 2012 kreeg ze het Margit Widlund Stipendium toegekend, dat is
bestemd voor jonge zangeressen met een bijzondere podiumpresentatie.
Met pianiste Andrea Vasi vormt zij een duo. Samen wonnen zij verschei-
dene prijzen waaronder de ‘Prijs van de Vrienden van het IVC’. Met vier 
andere zangeressen en pianist Maurice Lammerts van Bueren vormt zij 
het Coco Collectief.

Heleen Vegter | piano
Heleen Vegter studeerde aan ArtEZ Conservatorium in Arnhem en 
specialiseerde zich in solospel en liedbegeleiding. Ze wordt gecoacht 
door Malcolm Martineau en Hans Eijsackers en volgde masterclasses bij 
onder andere Elly Ameling en Julius Drake. Malcolm Martineau nodigde 
haar uit voor zijn Crear Masterclass in Schotland. Als Britten-Pears 
Young Artist 2017 en 2018 werkte zij samen met onder andere Angelika 
Kirchschlager, Anne Sofie von Otter en Kristian Bezuidenhout.
Heleen geeft regelmatig concerten als deel van een liedduo en werkt 
daarbij samen met zangers als Ana Schwedhelm, Daniel Herman 
Mostert en Helena Koonings. Ze is actief als repetitor, werkt mee 
aan operaprojecten en geeft pianolessen.

Michael Wilmering | bariton
Michael Wilmering studeerde aan het Conservatorium van Utrecht bij 
Henny Diemer. Hij sloot zijn bachelor cum laude en zijn master met 
onderscheiding af. Hij maakte furore op het operapodium, maar verdiept 
zich ook graag in de liedkunst en won als liedvertolker prijzen op diverse 
(inter)nationale concoursen. Momenteel wordt hij gecoacht door 
Rosemary Joshua en is verbonden aan de Opera van Stuttgart.
Samen met choreograaf Peter Leung en regisseuse Monique Wagemakers 
creëerde hij de voorstelling Grenze(n)loos met de uit Syrië gevluchte 
danser Ahmad Joudeh. De voorstelling was te zien op het 
Grachtenfestival en het Boulevard Festival.
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LOCATIES
A. Grote Kerkzaal Evangelische Broedergemeente
 Zusterplein 12, 3703 CB Zeist
B. Kleine Kerkzaal Evangelische Broedergemeente
 Zusterplein 20, 3703 CB Zeist
C. Koetshuys Evangelische Broedergemeente
 Zusterplein 2, 3703 CB Zeist
D. Hotel Theater Figi
 Het Rond 2, 3701 HS Zeist
E. Parkeren (gratis)
 Brouwerij 9, 3703 CH Zeist
F. Slottuintheater
 Zinzendorflaan 1, 3703 CE Zeist
H. Lokaal Victoria
 1e Dorpsstraat 7, Zeist
I. Hermitage
 Het Rond 7, 3701 HS Zeist
J. Dante
 2e Dorpsstraat 41, 3701 AA Zeist

KAARTVERKOOP
Kaartverkoop via de website, ilfz.nl, of tijdens het festival bij de kassa in de 
gang van de grote kerkzaal. Let op: pin only!

KOM OP TIJD
Voorkom dat u zich moet haasten. Er zijn geen genummerde plaatsen. 
Neem de tijd als u aan de zaal nog kaarten wilt kopen en/of op een bepaalde 
plek in de zaal wilt zitten. De zaal gaat een kwartier voor aanvang open, de 
kassa een uur voor aanvang.
 
OPENBAAR VERVOER
Vanaf station Utrecht CS en station Driebergen-Zeist: Synthus lijn 50 en U-OV 
lijn 51 en 74. Uitstappen halte Het Rond (D op de kaart). Drie minuten lopen 
naar de kerk (A op de kaart).
 
ETEN EN DRINKEN
Maak van elke dag tijdens het festival een feestelijk uitje en schuif aan in 
Grand Café Figi voor een festivallunch of het festivaldiner. Na uw reservering 
schuift u gewoon aan en kunt met gelijkgestemden napraten over de 
mastercourse of recital.

Festivallunch • 13.00 - 14.00 uur • € 18 p/p
Soep van het seizoen • Salade van de dag • Belegd broodje • een non-
alcoholisch drankje

Festivaldiner • 18.00 - 20.00 • € 20 p/p
Hoofdgerecht vis/vlees/vegetarisch • een non-alcoholisch drankje

Reserveren via www.figi.nl/restaurant onder vermelding van ILFZ. Uiteraard 
houdt Figi graag rekening met eventuele dieetwensen. Geef deze door bij 
uw reservering.

PARKEREN
U mag op het Zusterplein niet parkeren, maar kunt wel anderen voor de deur 
afzetten. U kunt vervolgens betaald parkeren in de parkeergarage naast Hotel 
Theater Figi (D op de kaart) of gratis aan de Zinzendorflaan (E op de kaart). 
Toets in het laatste geval voor een juiste navigatie in: Brouwerij, Zeist.

PRAKTISCHE
INFORMATIE



BESTUUR
Aat Klompenhouwer, voorzitter en 
artistieke zaken
Steven Matthijsen, vicevoorzitter
Wim Bekkers, secretaris
Frans Eggink, penningmeester
Lucie Spreij, coördinatie vrijwilligers, 
educatie en participatie
Marcel Jansen, marketing, pr en 
productie

STICHTING VRIENDEN
Willem Leyh, voorzitter
Brechtje Renzema-Martens,  
secretaris
Ton Tekstra, penningmeester
Lucie Spreij, bestuurslid
Steven Matthijsen, adviseur

PR  Wim Bekkers, Frans Eggink, 
Marcel Jansen, Aat Klompenhouwer, 
Hans Middag, Wilgehof+Sodaar

VORMGEVING Wilgehof+Sodaar

TEKSTEN Frans Eggink, Robert Holl, 
Marcel Jansen, Jacqueline van Rooij, 
Wilgehof+Sodaar

EINDREDACTIE Marcel Jansen,  
Wilgehof+Sodaar

DRUKWERK Edauw + Johannissen

WEBSITE Wilgehof+Sodaar

BESCHERMVROUWE
Elly Ameling 
zangeres

AMBASSADEUR
Maartje van Weegen 
presentatrice

Raoul Steffani 
bariton

COMITÉ VAN AANBEVELING
Hans Oosters 
Commissaris van de Koning 
Provincie Utrecht

Gerlach Cerfontaine 
hoogleraar Universiteit Utrecht en 
Universiteit Maastricht

Huub van Dael
vm. directeur Concertzaal De Doelen

Migchel Dirksen 
directievoorzitter Rabobank Rijn  
en Heuvelrug

Koos Janssen 
Burgemeester Zeist

Maurice Lammerts van Bueren  
pianist

Jard van Nes 
zangeres

Alexander Rinnooy Kan 
Lid Eerste Kamer D66 en Hoogleraar 
Universiteit van Amsterdam

Jos Schillings 
directeur HKU Utrechts  
Conservatorium

Paul Schnabel 
Lid Eerste Kamer D66 en kroonlid 
van de Sociaal-Economische Raad

Ed Spanjaard 
dirigent en pianist
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Bent u een liefhebber van het klassieke lied?
Vindt u het belangrijk de liedkunst levend te houden en door te geven aan 
volgende generaties? Wilt u het participatie- en educatieprogramma van het 
festival steunen om jongeren te bereiken en te raken? Wilt u nu en in de 
toekomst genieten van het Internationaal Lied Festival Zeist met vermaarde 
zangers en begeleiders?
 

Word dan Vriend van het Internationaal Lied Festival Zeist!
 
Kosten Vriendenbijdrage: u bent al vriend voor € 35,- per persoon 
per jaar en € 60,- voor twee personen op één adres per jaar.

Wilt u meer doen? Word Supervriend! U kunt Supervriend worden,  
als u voor vijf jaar de verplichting aangaat om jaarlijks € 250,-, € 500,- 
of € 1000,- te schenken aan de stichting. Periodieke giften 
zijn onbeperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. 
U kunt ook Supervriend worden voor een jaar.

Vrienden hebben bij ons een streepje voor: zo krijgt u 10% korting 
op recitals en passe-partouts; vriendenontmoeting in de pauzes van de 
avondconcerten; een Meet-and-greet met artiesten en als Supervriend 
ontvangt u bovendien twee vrijkaarten voor het openingsrecital.

Meer informatie vindt u op: www.ilfz.nl onder VRIENDEN. U kunt ook  
mailen naar vrienden@ilfz.nl. De vriendenstichting neemt dan contact  
met u op.

Culturele ANBI: de Stichting Vrienden van Internationaal Lied 
Festival heeft de status van een culturele ANBI. Dat maakt 
schenken voor u extra gunstig, want een ANBI betaalt geen erf- 
of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en 
schenkingen. Donateurs kunnen giften aan 
de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting 
(particulieren) of vennootschapsbelasting 
(bedrijven). Voor giften aan een culturele 
ANBI geldt ook in 2018 een extra giftenaftrek, 
deze bedraagt 25% voor particulieren 
en 50% voor bedrijven.

Het lied raakt onze ziel en diepste emoties, zowel in het 
luisteren als zingen. Zo draagt het op een bescheiden, 
maar waardevolle wijze bij aan een betere wereld.

Vrienden worden?
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MET DANK AAN

Het Internationaal Lied Festival Zeist dankt de onmisbare vrijwilligers, partners, 
subsidiënten en sponsoren.

PARTNERS: Internationaal Vocalisten Concours ’s-Hertogenbosch / Vereniging Vrienden van 
het Lied / Schubert Stichting / Seizoen Oude Muziek / Hannick Reizen / SUBSIDIËNTEN: 
Gemeente Zeist / FONDSEN: Prins Bernhard Cultuurfonds / Fentener van Vlissingen Fonds / 
Stichting Elise Mathilde Fonds / Stichting Woudschoten / Mr. August Fentener van Vlissingen  
Fonds / Van den Berch van Heemstede Stichting / Rabobank Utrechtse Heuvelrug / Van 
Baaren Stichting / Gravin van Bijlandt Stichting / Truus und Gerrit van Riemsdijk Stiftung / 
En enkele fondsen die niet bij naam genoemd willen worden / SPONSOREN: Broekhuis 
Ford-Volvo Zeist / EGN (Executives Global Network) Nederland / Lisman en Lisman Bouw 
en Vastgoed



www.ilfz.nl


