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Programma

Orkest:
Sinfonie no 1:
Largo, Allegro

Chanson de Nuit
Chanson de Matin

J.W. Kalliwoda (1801-1866)

E.W. Elgar (1857-1924)

Koor en Orkest:
Ave Verum
Ave Verum
Sancta Maria

E.W. Elgar (1857-1924)
W.A. Mozart (1756-1791)
W.A. Mozart (1756-1791)

Orkest:
Suite de Danses:
Menuet, Rigodon, Gigue

B. Godard (1849-1895)

Koor:
Deutsche Messe:
1. Introitus
2. Gloria
3. Credo
4. Offertorium
5. Sanctus
6. Communio
7. Agnus Dei
8. Finale

F. Schubert (1797-1828)

Orkest:
Pelléas et Mélisande:
Andante molto moderato
Andantino quasi allegretto
Allegretto molto moderato
Molto adagio

Koor en Orkest:
Te Deum

G. Fauré (1845-1924)

W.A. Mozart (1756-1791)



Wim Opgelder studeerde aan het conservatorium te Groningen. Hij
behaalde de diploma's orgel (onderwijsakte en diploma uitvoerend
musicus) en koordirektie/kerkmuziek. Hiernaast nog de aktes A.M.V. en
piano. Als docent heeft hij een eigen bedrijf "MuzieklnPraktijk" dat
gevestigd is in Zuidlaren. Hij is als organist verbonden aan de
PKN kerken van Zuidlaren en Borger, en als cantor/pianist aan de
Pepergasthuiskerk te Groningen. Met regelmaat verzorgt hij, naast
concerten, ook lezingen in de regio. Als dirigent is hij verbonden aan
koren te Borger, Hoogezand en Groningen. Ook leidt hij met regelmaat
koorprojecten. Van Sotto Voce is hij sinds de oprichting dirigent.

Harko Smidt is nu sedert 2006 de enthousiaste dirigent van het
Gronings Kamerorkest Clemens Schröner. Al van jongs af aan is Harko
altijd met muziek bezig geweest. Als kind speelde hij viool en hij koos
ervoor om in de muziek door te gaan. In 1969 ging hij naar het
conservatorium in Groningen, voor leraar schoolmuziek en hoofdvak
viool. Met dirigeren kwam hij in aanraking door koordirectie en, via
Ru Zevenhuizen, het leiden van samenspelgroepen van Jeugd en Muziek.
Via cursussen legde hij zich verder op het dirigeren toe. Intussen heeft
hij een uitgebreide ervaring als dirigent, door het leiden van diverse
koren en vooral door de directie van jeugdorkesten, o.a. van het Zernike
College en het Praedinius Gymnasium. Dit laatste orkest leidt hij al meer
dan 25 jaar, met als jaarlijks hoogtepunt de deelname aan het orkestival
voor gymnasia in het Concertgebouw in Amsterdam. Van diverse
orkesten in de regio heeft hij de directie gevoerd. Naast het Gronings
Kamerorkest Clemens Schröner leidt hij momenteel ook nog het
ICO-Orpheus kamerorkest in Roden.

Johann Wenzel Kalliwoda werd in 1801 in Praag geboren en hij stierfin
Karlsruhe in 1866. Op 14 jarige leeftijd maakte hij zijn debuut als vioolsolist
en vanaf 1816 speelde hij bij het orkest van de Opera te Praag (o.l.v Carl Maria
von Weber). Van 1822 tot zijn pensioen in 1866 was hij hofkapelmeester bij
de vorst Karl Egon II von Fürstenberg. Kalliwoda was een zeer productief
componist en werd gewaardeerd door collega's uit zijn tijd, zoals Robert
Schuman. Hij heeft honderden werken geschreven, daarvan hebben maar
slechts 250 een opusnummer. Hij schreef twee opera's, werken voor orkest
(zeven symfonieën, vierentwintig ouvertures) en koor, kerkmuziek,
honderdvijftig liederen en kamermuziek.

Edward Elgar werd in 1857 in Broadheath (bij Worcester) geboren en hij
stierfin 1934 in Worcester. Elgar kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn
vader en hij speelde al vroeg viool, altviool en orgel. Hij werd geschoold in
muziekleer en hij ontwikkelde zich als concertmeester, arrangeur en dirigent.
Bovendien componeerde hij en zijn werken waren vooral zo bijzonder omdat
hij voor compositie een autodidact was. Elgar is diverse keren onderscheiden.
Bekendheid kreeg hij dankzij enkele nu nog bekende salonstukken,
koorwerken, drie symfonieën en andere orkestwerken, een viool- en
celloconcert, kamermuziek en zangstukken. Zijn bekendste werken zijn de
Enigma Variaties en de Pomp and Circumstance Marches.

Benjamin Godard (Parijs 1849 - Cannes 1895). Al op de leeftijd vanló jaar
componeerde hij een "sonate pour violon et piano". Godard studeerde aan het
conservatorium van Parijs compositie bij Reber en viool bij Henri Vieuxtemps.
Vanaf 1887 was hij docent aan het conservatorium. Godard componeerde
opera's, symfonieën, een piano- en twee vioolconcerten, sonates voor viool en
piano, pianostukken en -etudes en meer dan honderd liederen. Godard stierf
op 45-jarige leeftijd in Cannes aan tuberculose.

Franz Schubert werd in 1797 geboren in Wenen. Toen hij acht jaar was kreeg
hij van zijn vader vioollessen. Franz zong ook zo mooi, dat hij werd aangeno-
men als "Sangerknabe" bij de Weense hofkapel. Vanaf 1814 componeerde hij
en 1815 was het vruchtbaarste jaar voor zijn composities. Om de dienstplicht
te ontlopen werd hij hulponderwijzer, en nadien had hij veel moeite om in zijn
onderhoud te voorzien. In 1824 ging hij als pianoleraar met de familie van
graaf Esterhazy mee naar hun landgoed in Hongarije: dat was vermoedelijk
een van de weinige zorgeloze maanden die zijn leven heeft gekend. Terug in
Wenen woonde hij bij vrienden.



Pas in 1821 werden liederen van hem gedrukt en in 1828 gaf hij op eigen
risico een concert met groot succes, zodat hij zijn schulden af kon betalen.
Schubert was veel ziek, en in 1828 overleed hij. De dichter Grillparzer stelde
zijn grafschrift op: De dood begroef hier een rijk bezit doch nog schoner
verwachtingen. Schubert heeft koormuziek en kerkmuziek maar vooral ook
prachtige liederen geschreven.

Gabriel Fauré werd op 12 maart 1845 in Pamiers geboren als zesde en
jongste kind uit een niet zo bijster muzikaal gezin. Op negenjarige leeftijd
echter werd hij naar de beroemde kerkmuziekschool van Niedermeyer
gestuurd, en daar kreeg hij ook les van Saint-Saëns. Hij bleef in dit internaat
tot zijn twintigste, en de muzikale atmosfeer van dit instituut heeft een
duidelijk stempel gedrukt op de aard en de stijl van zijn werken. Hij wordt
er leraar, en daarnaast kerkorganist. In 1896 wordt hij benoemd tot leraar
compositie aan het Parijse Conservatorium, met leerlingen als Ravel en
Enescu. In 1905 wordt hij er directeur, wat hij blijft tot 1920. Dan moet hij
die functie neerleggen wegens een onherroepelijk voortschrijdende
doofheid. Hij sterft in Parijs op 4 november 1924. Fauré was de enige
componist van naam in Frankrijk die nooit een officiële
conservatoriumopleiding kreeg, en niet meedong naar de "Prix de Rome".

Wolfgang Amadeus Mozart ( 1756—1791) wordt beschouwd als één van
de grootste meesters van de klassieke muziek en wordt samen met Haydn
en Beethoven gerekend tot de drie grootste meesters van de Weense klas-
sieke periode. Mozart heeft een grote invloed gehad op latere componisten
waaronder Brahms. Mozart staat bekend als een muzikaal wonderkind, om-
dat hij op uitzonderlijke jonge leeftijd een indrukwekkend aantal instrumen-
ten kon bespelen en composities maakte. In zijn korte leven, in een tijdsbe-
stek van circa 30 jaar, componeerde Mozart meer dan 600 werken, waaron-
der 21 stukken voor toneel en/of opera, meer dan 50 symfonieën, 25 piano-
concerten, 12 vioolconcerten, 27 concert-arias, 19 pianosonates, 26 strijk-
kwartetten, 15 missen, kerkmuziek en nog veel meer.

In 1764 is Mozart in Den Haag voor een concert (de Oude Doelen), maar het
verblijf duurt langer dan gepland i.v.m. ziekte en in 1766 wonen de Mozarts
de plechtige inhuldiging bij van stadhouder Willem V in Den Haag. Voor die
gelegenheid componeerde Mozart een reeks variaties op het Wilhelmus.

Ave Verum Corpus
Ave, verum corpus
natum de Maria Virgine:
vere passum, immolatum
in cruce pro homine

Cuius latus perforatum
unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum,
in mortis examine.

O clemens, o pia, o dulcis Jesu,
Fili Mariae.

Sancta Maria, Mater Dei

Sancta Maria, Mater Dei,
ego omnia tibi debeo.
Sed ab hac hora singulariter,
me tuis servitiis devoveo,
singulariter devoveo.

Te patronam,
te sospitatricem, patronam eligo,

Te sospitatricem,
te patronam, sospitatricem eligo,

Te, te patronam eligo,
Te, te sospitatricem eligo.

Tuus honor et cultus
aeternum mihi cordi fuerit,
quem ego nunquam, nunquam deseram,
neque ab aliis

mihi subditis
verbo, verbo factoque violari patiar.

Sancta Maria, tu, tu pia
me pedibus tuis advolutum recipe.
In vita protégé, in vita protégé,
in mortis discrimine defende.
Amen.

Wees gegroet, waarlijk aanwezig lichaam
geboren uit de maagd Maria,
Gij hebt waarlijk geleden, bent geofferd,
aan het kruis voor de mens.

Uit wiens doorboorde zijde
een stroom van bloed is gevloeid.
Wees ons de voorsmaak
in het oordeel van de dood.

O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Jezus,
Maria's zoon.

Heilige Maria, moeder van God,
ik ben U alles verschuldigd.
Maar vanaf dit uur in het bijzonder
wijd ik mij aan Uw dienst,
In het bijzonder wijd ik mij daaraan.

U kies ik tot mijn beschermster,
U tot mijn behoedster, beschermster,

U kies ik tot mijn beschermster,
U tot mijn behoedster, mijn beschermster,

U, U kies ik tot mijn behoedster,
U, U kies ik tot mijn beschermster.

Uw eer en verering
zal mij eeuwig ter harte gaan.
Dat zal ik nooit, nooit nalaten,
noch zal ik dulden

dat die door mijn ondergeschikten
met woord of daad ontwijd wordt.

Heilige Maria, U, U goedertierene,
ontvang mij nu ik voor Uw voeten neerkniel.
Behoed mij in het leven,
bescherm mij in doodsgevaar.
Amen.



Deutsche Messe Deutsche Messe 4 Zum Offertorium 4 Bij de offerande

l Zum Eingang

Wohin soll ich mich wenden,
wenn Gram und Schmerz mich drücken?
Wem künd' ich mein Entzücken,
wenn freudig pocht mein Herz?
Zu dir, zu dir, o Vater
komm ich in Freud und Leiden,
du sendest ja die Freuden,
du heilest jeden Schmerz.

2 Zum Gloria

Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Singet der Himmlischen selige Schar.
Ehre, Ehre sei Gott in der Höhe!
Stammeln auch wir,

die die Erde gebar.
Staunen nur kann ich

und staunend mich freu'n;
Vater der Weiten!

Doch stimm' ich mit ein:
Ehre sei Gott in der Höhe!

l Bij de intocht

Tot wie moet ik mij wenden,
als verdriet en pijn mij bedrukken?
Met wie deel ik mijn verrukking,
als mijn hart vol vreugde klopt?
Tot U, tot U, o vader,
kom ik in vreugde en lijden,
U zendt immers de vreugde,
U heelt iedere pijn.

2 Bij het Gloria

Ere, ere zij God in den hoge!
Zingt de hemelse zalige schare.
Ere, ere zij God in den hoge!
Stamelen ook wij,

door de aarde voortgebracht.
Verwonderen kan ik mij slechts

en in verwondering mij verheugen;
Vader der Werelden!

Toch hef ik mee aan:
Ere zij God in den hoge!

Du gabst, o Herr, mir Sein und Leben
und deiner Lehre himmlisch Licht.
Was kann dafür ich Staub dir geben?
Nur danken kann ich, mehr doch nicht.

Wohl mir! Du willst für deine Liebe
ja nichts als wieder Lieb' allein;
und Liebe, dankerfüllte Liebe
soll meines Lebens Wonne sein.

5 Zum Sanctus

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!
Er, der nie begonnen, er, der immer war,
ewig ist und waltet, sein wird immerdar.

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!
Allmacht, Wunder, Liebe,

alles rings umher!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!

U gaf, o Heer, mij het zijn en het leven
en het hemelse licht van Uw leer.
Wat kan ik, stof, U daarvoor geven?
Slechts danken kan ik, meer toch niet.

Ik gelukkige! U wilt voor Uw liefde
niets terug dan alleen liefde,
en liefde, liefde met dank vervuld,
Moet het genot van mijn leven zijn.

5 Bij het Sanctus

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer!
Heilig, heilig, heilig, heilig hij alleen!
Hij, die nooit begonnen is, hij die altijd was,
eeuwig is en heerst, voortdurend zal zijn.

Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer!
Heilig, heilig, heilig, heilig hij alleen!
Almacht, wonder, liefde,

alles om ons heen!
Heilig, heilig, heilig, heilig is de Heer!

3 Zum Evangelium und Credo

Noch lag die Schöpfung formlos da,
nach heiligem Bericht;
Da sprach der Herr: Es werde Licht!
Er sprach's und es ward Licht.
Und Leben regt und reget sich,
und Ordnung tritt hervor.
Und überall, allüberall
tont Preis und Dank empor.

3 Bij het evangelie en het credo

Nog lag de schepping daar vormloos,
volgens het heilige verslag;
Toen sprak de Heer: Er zij licht!
Hij sprak het en er was licht.
En leven ontwaakt en wekt op,
En orde openbaart zich.
En overal, al overal,
Klinkt lof en dank omhoog.

6 Nach der Wandlung

Betrachtend Deine Huid und Güte,
o mein Erlöser, gegen mich,
seh' ich beim letzten Abendmahle
im Kreise Deiner Teuren Dich.
Du brichst das Brot, Du reichst den Becher.
Du sprichst: Dies ist mein Leib, mein Blut,
nehmt hin und denket meiner Liebe,
wenn opfernd ihr ein Gleiches tut.

6 Na de consecratie

Als ik Uw gunst en goedheid,
o mijn verlosser, voor mij, beschouw,
zie ik bij het laatste avondmaal
U in de kring van Uw dierbaren.
U breekt het brood, U reikt de beker aan,
U spreekt: dit is mijn lichaam, mijn bloed,
neem het tot U en gedenk mijn liefde,
Wanneer U offervaardig mijn voorbeeld volgt.



7 Zum Agnus Dei

Mein Heiland, Herr und Meister!
Dein Mund so segensreich,
sprach einst das Wort des Helles:
"Der Friede sei mit Euch!"
O Lamm, das opfernd tilgte
der Menschheit schwere Schuld,
send' uns auch Deinen Frieden
durch Deine Gnad' und Huid

Herr, uns're Lieben alle,
die nun bereits von hier
ins Land des Friedens gingen,
nimm sie, nimm sie zu Dir!
Lal3 einst sie dort uns finden!
O seliger Verein,
Wenn wir des Himmelsfriedens
zusammen uns erfreu'n!

8 Schlussgesang

Herr, du hast mein Fleh'n vernommen,
selig pocht's in meiner Brust,
in die Welt hin aus, ins Leben
folgt mir nun des Himmels Lust.
Dort auch bist ja Du mir nahe,
überall und jederzeit,

allerorten ist Dein Tempel,
wo das Herz sich fromm Dir weiht.
Segne, Herr, mich und die Meinen,
segne unsern Lebensgang!
Alles unserTun und Wirken
sei ein frommer Lobgesang.

Te Deum

Te Deum laudamus
Te Dominum confitemur.
Te asternum Patrem

omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
Tibi caeli:

et universae Potestates,
Tibi Cherubim et Seraphim

incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus:
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra

majestatis gloriae tuae.

7 Bij het Agnus Dei

Mijn heiland, heer en meester!
Uw mond zo zegenrijk
sprak eens het woord van het heil:
"Vrede zij met u!"
O lam, dat offerend inloste
de zware schuld der mensheid,
zend ons ook Uw vrede
door Uw genade en gunst.

Heer, al onze geliefden,
die nu al van hier
het land van de vrede binnengingen,
Neem ze, neem ze tot U!
Laat ons hen daar eens vinden!
O zalig samenzijn,
als wij in de hemelse vrede
ons samen verheugen!

8 Slotgezang

Heer, U hebt mijn smeken gehoord,
zalig klopt het in mijn borst,
Naar buiten, de wereld in, het leven in,
volgt mij nu het hemelse genot.
Daar ook bent U mij nabij,
overal en te allen tijd.

Allerwegen is uw tempel
waar het hart zich vroom aan u wijdt.
Zegen, Heer, mij en de mijnen,
Zegen onze levensweg!
Al ons doen en werken
zij een vrome lofzang.

U, God, loven wij.
U, Heer, prijzen wij.
U, eeuwige Vader,

aanbidt heel de aarde.
Tot U roepen alle engelen,
Tot U roepen de hemelen

en alle Machten te zamen,
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen

onophoudelijk:
Heilig, heilig:
Heilig de Heer, de God der heerscharen.
Hemel en aarde zijn vol

van de luister van Uw heerlijkheid.

Te gloriosus Apostolorum chorus;
Te Prophetarum laudabilis numerus;
Te Martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum

sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae majestatis;
Venerandum tuum,

verum, et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu Rex gloriae, Christe,
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.

Tu devicto mortis aculeo,

aperuisti credentibus regna caslorum.

Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.

Judex crederis, esse venturus.

Te ergo quassumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.

Aeterna fac cum Sanctis tuis
in gloria numerari.

Salvum fac populum tuum Domine,
et benedic hereditati tuae.
Et rege eos, et extolle illos

usque in asternum.
Per singulos dies, benedicimus te,
et laudamus nomen tuum
in saeculum et in saaculum sasculi.
Dignare Domine
die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,

miserere nostri.
Fiat misericordia tua Domine super nos,
quem admodum speravimus in te.

In te Domine speravi;
non confundar in asternum.

U looft het zegevierend koor der apostelen;
U looft het lofwaardig getal der profeten;
U looft het leger der martelaren in stralend wit.
U belijdt de heilige kerk

over heel de aarde:
Vader van onmetelijke heerlijkheid;
Uw eerbiedwaardige, waarachtige en

enig geliefde Zoon;
Ook de Heilige Geest, de Trooster.

U, Christus, Koning der heerlijkheid,
U bent de eeuwige Zoon van de Vader.
U, mens geworden om te verlossen,
hebt niet gehuiverd voor de schoot van de

Maagd.
Nadat U de prikkel van de dood hebt

overwonnen,
hebt U voor de gelovigen het hemels rijk

geopend.
U zit aan Gods rechterhand,

in de heerlijkheid van de Vader,
U zult als rechter komen, zo geloven wij.

U dan smeken wij, kom Uw dienaars te hulp,
die U door Uw kostbaar bloed

hebt vrijgekocht.

Maak, dat wij onder Uw Heiligen
geteld worden in eeuwige heerlijkheid.

Red, Heer, Uw volk
en zegen Uw erfdeel.
Bestuur hen en verhef hen

in eeuwigheid.
U willen wij prijzen, iedere dag,
Uw naam verheerlijken
in eeuwigheid en in eeuwige eeuwigheid.
Keur ons waardig, Heer,
spaar ons deze dag voor de zonde.
Ontferm U over ons, Heer,

ontferm U over ons.
Laat Uw barmhartigheid neerdalen over ons,
zo hebben wij op U vertrouwd.

Op U, Heer, heb ik vertrouwd;
ik zal niet worden beschaamd in eeuwigheid.



Sotto Voce (www.sottovocezuidlaren.nl)

Het koor Sotto Voce is in 2005 is opgericht en bestaat uit 40 leden.
Het repertoire is veelzijdig en betreft vooral koorwerken vanaf de
Barokperiode van zowel geestelijke als wereldlijke muziek. De
afgelopen jaren heeft het koor van zich doen horen door het uitvoeren van korte
werken zoals cantates van Bach en Buxtehude, maar ook grotere muziekstukken
als de Crucifixion van John Stainer, Die Geburt Christi van Heinrich von
Herzogenberg en der Rose Pilgerfahrt van Robert Schumann. Tevens werkte het

^^^^ mee aan diverse korenfestivals en Pedaal Vocaal. Sinds de
^H^Bl oprichting staat het koor onder de deskundige en enthousiaste

^•|r^Mj leiding van Wim Opgelder.

Het Gronings Kamerorkest Clemens Schröner (www.clemens-schroner.nl)
is genoemd naar haar oprichter en eerste dirigent, de heer
E. Clemens Schröner (1871-1950). Deze was van 1910 tot 1945
directeur van de Groningse muziekschool. Van 1902 tot 1937 was
hij concertmeester van het Groninger orkest dat later het Noord
Nederlands Orkest (NNO) werd.

Na het beëindigen van zijn concertmeesterschap ging Clemens Schröner
huiskamerconcertjes geven met enkele leerlingen, voornamelijk barokmuziek.
Dat was de basis van het huidige amateur-kamerorkest. In 1938 was het eerste
concert in Huize Maas. Het orkest werd later uitgebreid met een blazerssectie
tot een volledig symfonie-orkest en bestaat nu uit dertig amateur-musici. Onder
leiding van dirigent Harko Smidt spelen zij muziek van verschillende genres en
uit verschillende periodes, van barok tot eigentijds. Regelmatig wordt

samengewerkt met solisten, zangers en koor. Het Gronings
Kamerorkest Clemens Schröner is van harte bereid om een
concert te geven in uw regio. U kunt hiervoor contact opnemen
met de secretaris van het bestuur.

Clemens Schröner is op zoek naar enigszins gevorderde amateur-musici die graag
met anderen willen spelen. Op dit moment is er plaats voor violisten, altviolisten, en
contrabassist, een fagottist en een hoornist.


