La Divina Commedia...’ is een dynamisch en muzikaal spektakel waarin het Leids
kamerkoor Het Zingend Hart, gastzangers en acteurs De Goddelijke Komedie van de
Italiaanse renaissanceschrijver Dante tot leven brengen: een muzikaal trapezewerk door
hel, vagevuur en paradijs. Het Zingend Hart overschrijdt in Divina Commedia niet alleen
de grenzen van de koorzang maar in de repertoirekeuze ook de grenzen van de tijd. Met
muziek van zowel oudere als van hedendaagse componisten.
De Goddelijke Komedie van Dante vormt de rode draad die het repertoire verbindt.

FAIRIES’ SONG

‐

Ernst Krenek (1900 ‐ 1991)

LIEBE

‐

Franz Schubert

De liefde, die geen enkele geliefde aan het liefhebben laat ontsnappen, hield mij met
zijn charmes in zo'n ijzeren greep, dat, zoals je ziet, hij mij nog niet verlaten heeft. De
liefde heeft ons naar één gezamenlijke dood gevoerd.
SU, SU, SU PASTORELLI

‐

Claudio Monteverdi

DAS GRAB

‐

Franz Schubert

3‐MINUTE MESSIAH

‐

G.F. Händel / arr. Peter Gritton (2004)

FYER FYER

‐

Thomas Morley

FYER FYER

‐

Thomas Morley (1558 ‐ 1602)

SU SU DAL L’ORIENTE

‐

Stefano Landi

ITALIAANSE CARNAVALSLIEDEREN UIT DE RENAISSANCE (1515 ‐ 1541)
TENTING TONIGHT

‐

Walter Kittredge (1834 ‐ 1905)

O arme ongelukkigen, wier geest slechts instabiele beelden vormt, omdat jullie je
verlaten op oude, achterhaalde wegen! Hebben jullie niet door dat we rupsen zijn,
geboren om ons te ontpoppen tot engelachtige vlinders? En om dan zonder
hindernissen naar de gerechtigheid te vliegen?

MEIN KLEINER GRÜNER KAKTUS

Comedian Harmonists (1934)

MORNING

‐

Trad. / arr. Stephen Leek ( 1959 ‐ )

THE FOUR SWEET MONTHS

‐

Ernst Krenek

PARTING FRIENDS

‐

Trad. / arr. John D. McCurry (2004)

EL GRILLO

‐

Josquin dez Prez (1440 ‐ 1521)

SUMMER AGAIN

‐

Ernst Krenek

ALLA NUOVA LUNA

‐

Joop Voorn (1932 ‐ )

OCHTENDNEVEL

‐

Tineke Pieters / Rita Hijmans (1948 ‐ )

Op het midden van mijn levensweg, bevond ik mij in een donker woud, want de
rechte weg was ik kwijtgeraakt. Ach, hoe kan ik uitdrukken hoe zwaar het was in dit
woud, zo woest en ruw en ongastvrij. De gedachte eraan vervult me weer met angst!
AH DOLENTE PARTITA

‐

Claudio Monteverdi (1567 ‐ 1643)

SE NEL PARTIR

‐

Claudio Monteverdi

O COM’E GRAN MARTIRE

‐

Claudio Monteverdi

De liefde, die makkelijk ontbrandt in een zachtaardig hart, kreeg deze man in zijn
greep omwille van mijn schone uiterlijk, het uiterlijk dat mij is afgenomen. Ik heb nog
steeds verdriet van de manier waarop!
LEZEN

‐

Walter Stuhlmacher (1961 ‐ )

HOMO FUGIT

‐

Stefano Landi (1586 ‐ 1639)

MAJESTÄT’SCHE SONNENROSSE

Franz Schubert (1797 ‐ 1828)

Wanneer het grote licht, dat heel de wereld bestraalt, ons halfrond gaat verlaten, en
wijd en zijd de dag begint te sterven, zien wij de lucht, die eerst de zon verlichtte,
plots weder glanzen door ontelbare sterren, waarin zich toch dat ene licht
weerspiegelt. Dit beeld des hemels kwam mij in gedachte, toen 't teken van de wereld
en haar heersers niet langer sprak met zijn gewijde snavel.
QUANDO COLUI

‐

Joop Voorn

ECHNATON

‐

Tineke Pieters / Rita Hijmans

Van toen af was datgene wat ik zag machtiger dan ik in woorden uit kan drukken,
omdat de taal en het geheugen wijken voor zo'n visioen. Zoals wanneer iemand iets
gezien heeft in zijn droom, en na die droom vervuld is van emotie, maar zich de
droom niet meer herinneren kan.

Uitvoerenden:
Koor:

Caroline Leeflang, Els van der Meer, Aly Oldersma, Carien Overdijk, Henriëtte
van Rijn, Liesbeth van Amersfoort, Monique Baas, Olga van Marion , Welmoed
Out, Jannette Prins, Laetitia Smit, Frans Brand, Joost Jans, Paul Janse, Jaap de
Jong, Guus van der Meer, Henk Noorman, Albert van der Weerd, Rinke Berkenbosch, Jim Brandts, Han de Groot, Krijn Smallenburg, Peter van Veen

Vertellers:

Arent Hoevers, Nicolette Senf

Figuranten:

Simone Leijten, Vanessa Ouwerling, Walter Schmitz, Juliët Schuering, Herman
Taal, Coby van der Weerd, Lara Wegdam, Saskia van der Wolf

HET ZINGEND HART bestaat uit twintig zangers, uit Leiden, Delft en Den Haag. In de 25 jaar van
het bestaan van het koor heeft het een manier van optreden ontwikkeld waarin muziek en
theater hand in hand gaan. In Leiden verzorgde het koor muzikale rondleidingen in Boerhaave
Museum, succesvolle Rembrandt mystery tours en droeg het bij aan de Midzomernachten van
de Hortus Botanicus. Ook werkte het koor mee aan moderne opera’s, zoals recent de ‘Kinderen
van Medea’ van Warner van Es in het LAKtheater, en toneelvoorstellingen. Literaire teksten zijn
een belangrijke inspiratiebron voor Het Zingend Hart. Hooft, Vondel, Japanse Haikudichters,
Goethe, Ivo de Wijs, en Lucebert zijn slecht enkele van de dichters van wie Het Zingend Hart
teksten heeft gezongen.

LA DIVINA COMMEDIA
25 jaar

Het Zingend Hart
Ellen Looyestijn
regie:
Scott Blick
muzikale begeleiding:
Wouter Lucassen
o.l.v.:

De Australische regisseur en choreograaf SCOTT BLICK verzorgde de regie van
Divina Commedia. Hij realiseerde eerder voorstellingen voor onder meer het
Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Sydney Operahouse.
De muzikale leiding is in handen van ELLEN LOOYESTIJN. Zij is sinds 1984 de
vaste dirigent van Het Zingend Hart. Zij studeerde zang aan het Koninklijk
Conservatorium Den Haag en musicologie aan de Universiteit Utrecht.
WOUTER LUCASSEN begeleidt het koor op de theorbe. Hij legt zich toe op
instrumenten uit de luitfamilie en speelt onder meer theorbe bij het Haags
Barokgezelschap.

Met dank aan:
Willem Beijeman, Nieuwkoop
Paul van der Geest, Leiderdorp
Het Stedelijk Gymnasium, Leiden
Mede mogelijk gemaakt dankzij Fonds 1818

Voor informatie: www.hetzingendhart.nl
e‐mail:
info@hetzingendhart.nl

Teksten van de gezongen muziek zijn verkrijgbaar via bovengenoemd e‐mailadres!

vrijdag 15 april en zondag 17 april 2011

