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The four
seasons
projectkoorgelderland.nl

Engelse partsongs uit twee eeuwen
Hoofdthema in dit programma is de gang door de seizoenen,
van herfst naar zomer. De emoties die de veranderingen in de
natuur oproepen zijn een bron voor liederen van zeer verschillende aard. Het Projectkoor Gelderland stelde een rijk boeket samen
van koorliederen uit de 19e en 20e eeuw. Voor het overgrote deel
afkomstig uit Engeland, en dat is geen verrassing.
In Engeland bloeit het zingen in een koor al eeuwenlang. Felix
Mendelssohn die veel in Engeland kwam, bracht zijn a-capella
koorcomposities mee en dat werd een grote muzikale inspiratiebron voor meerstemmige liederen: de part-song. Er is nauwelijks
een Britse componist in de 19e en 20e eeuw te vinden die er
niet een paar (of heel veel) heeft geschreven. Uit die schatkamer
maakt dit programma een gevarieerde keuze.
Het Projectkoor Gelderland nodigt u van harte uit!
Ga mee op reis met de stoere Vagabond van Vaughan Williams,
treur om de verwelkte rozen van de zomer in Bitter for Sweet van
John Chorbajian en sluit met Arthur Sullivan de nevelige dag af met
The long day closes. Maak met Howell’s Walking in the snow een
wandeling door het besneeuwde, verstilde bos waar geen vogels
meer zingen maar wel glinsterende vlokjes in je haar blijven
hangen. En onverwacht keert de Dark eyed sailor van Vaughan
Williams terug naar zijn lief die hem in de winter gestorven
waande.

De winter is voorbij, Rise up, my love! De vogels fluiten, de narcissen in Britten’s To daffodils herinneren ons aan de vergankelijkheid,
maar ook staan er vier heerlijke maanden voor de deur in The
succession of the four sweet months. Tijd om met Delius in een
bootje op het water een liedje te neuriën To be sung on a summer
night . We laten ons niet storen door de nijver rondvliegende
The bee van Frank Bridge maar luisteren naar Elgar’s Serenade
die de dromer uit zijn slaap wekt en met Holst vliegen we mee
naar het zuiden in O swallow, swallow .
“The Four Seasons” is een productie in kamerkoorbezetting in een
bijzondere presentatie.

11 november 2017 aanvang 20:00 uur
Boskapel, Graafseweg 276, 6532 ZV Nijmegen
12 november 2017 aanvang 15:00 uur
Vredebergkerk, Van Toulon van der Koogweg 3, 6862 EB
Oosterbeek
Entree: €18,50 via projectkoorgelderland.nl of aan de kassa,

