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Liefdesliederen uit de Renaissance

Ach herzigs Herz Heinrich FinckBei meines Buhlen Haupte Clemens non papaDu bist min Heinrich Isaac
Loves Farewell (instr) Tobias Hume
Belle, qui tiens ma vie Toinot ArbeauJe ne fus jamais si aise Clément Jannequin
Chanson Doulce Memoire (instr) Pierre Sandrin/Diego Ortiz
Bonjour mon coeur Orlando di LassoAy triste que vengo Juan del Encina
Resercada segunda (instr) Diego OrtizVariatie op “Passamezzo moderno”
Ma Julieta Dama onbekende componistFeinslieb, du hast mich gfangen Hans Leo Hassler
My mistress hath a pritty Thing (instr) Tobias  Hume
Nun laube, Lindlein, laube Michael PretoriusIk zeg adieu Nederlands volkslied

Pauze



Johannes Brahms Liebeslieder opus 52

Rede, MädchenAm GesteineO die FrauenWie des Abends schöne RöteDie grüne HopfenrankeEin kleiner, hübscher Vogel
Intermezzo I in Es (opus 117,nr.1 1892)
Wenn so lind dein Auge mirAm DonaustrandeO wie sanft die QuelleNein, es ist nicht auszukommenSchlosser aufVögelein durchrauscht die LuftSieh, wie ist die Welle klarNachtigall, sie singt so schönEin dunkeler Schacht
Intermezzo II in bes (opus 117, nr.2 1892)
Es bebet das Gesträuche



Wim Opgelder studeerde aan het conservatorium te Groningen. Hijbehaalde 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 "MuziekInPraktijk" dat gevestigd is inZuidlaren. Hij is als organist verbonden aan de PKN kerken van Zuidlaren enBorger, en als cantor/pianist aan de Pepergasthuiskerk te Groningen. Metregelmaat verzorgt hij, naast concerten, ook lezingen in de regio. Alsdirigent is hij verbonden aan koren te Borger, Hoogezand en Groningen.Ook leidt hij met regelmaat koorprojecten. Van Sotto Voce is hij sinds deoprichting dirigent.
Ekaterine Vakhvakhishvili studeerde in 2010 af aan het conservatorium inGeorgië met als hoofdvak piano. Zij gaf solorecitals enkamermuziekconcerten. In 1990 en 2000 behaalde ze prijzen opmuziekconcoursen voor jong talent in haar land. Tegenwoordig volgt zij demasteropleiding piano bij professor Paul Komen aan het PrinsClausconservatorium in Groningen. In 2011 was ze win- naar van deVNO_NCW Noord Talent Award.
Thomas van der Mark studeerde aanvankelijk altviool bij Dick Blom teGroningen. Zijn belangstelling voor de authentieke uitvoeringspraktijk werdgewekt door het optreden van Nicolaus Harnoncourt en hij studeerdedaarna Viola da Gamba bij Christiaan Norde te Amsterdam, en volgdemasterclasses bij Jordi Savall. Hij maakt deel uit van diverse ensembles, zoalshet Noordelijk Bach Consort en het Hanckema Consort. Naast de solopartijenin Bach-cantates en Passionen omvat zijn repertoire de Franse barokmuziekrond 1700 als ook de 17e eeuwse Engelse gamba muziek.



Liefdesliederen op Valentijnsdag: Wie was Valentijn?Over de monnik Valentijn wordt verteld dat hij met zoveel liefde en toewijding debloemen in de kloostertuin verzorgde dat het er werkelijk een paradijs moet zijngeweest.En als hij dan één van zijn bloemen overhandigde aan jonge mensen buiten de poortdan werd hun hart geraakt en riep dat vriendschap en liefde in hen wakker.Op 14 februari eert de R.K. Kerk de heilige martelaar Valentinus, eertijds bisschopvan Terni in Zuid-Italië, die ten tijde van de Romeinse keizer Claudius II Gothicus(268-270) ter dood werd gebracht. Beide verhalen zijn verweven geraakt en zo is 14februari dag van de vriendschap geworden en mag je op die dag iemand – al dan nietanoniem – bedanken voor hand- en spandiensten, meeleven of aandacht of gewoonnog maar eens aan je allerliefste laten weten dat je met heel je hart van hem of haarhoudt!Over het programma:De korte, strofische liederen waarmee de eerste helft van dit programma wordtgevuld, zijn een keuze uit het repertoire van de Renaissance tot de (vroege) Barok.Ontroerende speelse en soms haast ondeugende teksten met als onderwerp “DeLiefde”. In vele gevallen gaat het om liefdesverdriet, de roze bril is soms ver tezoeken…. De liederen zijn op muziek gezet door componisten uit die tijd. We stellenze graag even aan u voor.
Heinrich Isaac (omstreeks 1450, Vlaanderen – 1517, Florence)was één van deinvloed- rijkste componisten van zijn tijd. Naast wereldse muziek componeerde hijnog 40 mis- sen en zeker 50 motetten.
Clemens non Papa (geboren in Vlaanderen of op Walcheren, overleden ca. 1558 teDiksmuide) staat te boek als de componist van de Souterliedekens: driestemmigearrangementen van volksliedjes, maar dan gezongen op de tekst van psalmen.
Heinrich Finck werd rond 1445 geboren in Bamberg schreef in zijn lange leven (hijoverleed in 1527) veel wereldlijke en geestelijke muziek. Hij was een echtehofcompo- nist en werkte te Krakow, Vilnius en Stuttgart, aan het keizerlijk hof vanMaximiliaan en het bisschoppelijk hof van Salzburg. Men reisde wat af in die tijd!
Toinot Arbeau is het anagram van Jehan Tabourot, kwam ter wereld in 1520,Dijon. Hij werd opgeleid tot geestelijke, en studeerde o.a. bij de Jezuïeten. Zijbeschouwden wereldlijke dansen als zeer belangrijk voor de opvoeding! In 1588verscheen, van de hand van Arbeau een belangrijk werk dat nauwkeurigebeschrijvingen bevat van veel 16e-eeuwse en vroegere dansvormen:
Orchésographie. Arbeau overleed in 1595 teLangres.Ook Clément Jannequin kwam uit Frankrijk. Hij kwam in 1485 ter wereld inChâtellerault en overleed in 1558 te Parijs. Hij kreeg zijn opleiding o.a. vanJosquin Desprez en diende tal van hoogwaardigheidsbekleders.



Orlando di Lasso (of Lassus, Roland de Lâtre) werd in 1532 geboren te Mons(Henegouwen). Hij vertrok al jong naar Italië en werkte in de steden Milaan, Napelsen Rome (in 1553 was hij kapelmeester aan de kathedraal van St. Jan van Lateranen).Hij zong zijn zwanenzang in 1594 en werd in München begraven.Van Juan del Encina (1468 - ca. 1530) zijn ruim 60 wereldlijke liederen bekend,voor het merendeel zogenaamde villancicos.
Hans Leo Hassler von Roseneck kwam ter wereld in 1564 te Neurenberg, groeide opin een protestants milieu en heeft daarom een grote betekenis gehad voor de Luthersekerkmuziek. Hij overleed op 48 jarige leeftijd aan tuberculose en werd begraven in deDom van Frankfurt am Main..Tenslotte Michael Praetorius (1571-1621) trad in de voetsporen van zijn vader, doortheologie te gaan studeren. Ook studeerde hij filosofie en kreeg een gedegen muzikaleopleiding, o.a. bij Giovanni Gabrieli. Hij schreef veel liturgische muziek en was vaninvloed op het werk van Heinrich Schutz.
Wat betekent het, dat deze liederen “a capella” worden uitgevoerd?In onze terminologie betekent dit: zonder toevoeging van instrumenten, dus volledigvocaal. In de tijd van ontstaan van deze liederen hield “a capella” alleen maarin, dat eventueel meespelende instrumenten geen zelfstandige partij hadden, maardat zij de koorstemmen verdubbelden.De koorzang wordt afgewisseld met instrumentale muziek: Thom v.d. Mark speelt opeen viola da gamba uit 2010, gebouwd door Floris-Jan v.d. Voort naar een Engelsvoorbeeld van Henry Jaye uit 1619. Over de stukken die hij zal spelen het volgende:Het chanson Doulce Memoire van Pierre Sandrin (hofcomponist van koning Frans I;deze laatste schreef zelf de tekst) gaat over een plotseling verbroken liefde (“fini lebien, le mal soudain commence”) Het lied verscheen in 1538 en was succesvol: diversecomponisten gebruikten de melodie als thema voor variaties. Van Sandrin horen we demelodie van het lied, daarna van Diego Ortiz(1553) een variatie inde baspartij.Eveneens van Ortiz, die in dienst was van de hertog van Alva (onderkoning van Napels,maar ook in de Lage Landen bekend) zijn de volgende stukken: een recercada(uitgeschreven improvisatie) en een variatie op een harmonische sequens, de“pasamezzo moderno”Van Tobias Hume, beroepssoldaat en musicus, gaan we luisteren naar “Love’sFarewell” Enigszins bizarre muziek die gebaseerd is op toentertijd bekende teksten,die wij nu niet meer kennen.Van dezelfde componist, die zichzelf omschrijft als“gentleman” om in de hogere kringen terecht te komen, wordt ook nog gespeeld: “MyMistress hath a Pritty Thing”



Johannes Brahms staat te boek als een wat zwaarmoedig componist.In de Liebeslieder (op. 52) laat hij zich (soms) van een wat vrolijker kant zien.Deze liederen zijn allen geschreven in driekwartsmaat, hetgeen de ondertitel“walzer” opleverde. In sommige liederen is de waardering die Brahms had voor zijntijdgenoot Johann Strauss, (bijgenaamd “De Walsenkoning”), duidelijk waarneem-baar. Zo doet de titel van het lied “Am Donaustrande” ons denken aan “An derschönen blauen Donau”, een stuk waarover Brahms openlijk uitsprak, het tebetreuren dat hij er niet de componist van was!Brahms schreef deze liederen in 1869 en voerde ze voor het eerst uit in 1870,waarbij Clara Schumann en hij de pianopartijen speelden. De vocale bezetting konvolgens Brahms zowel met solostemmen als met een klein koor, maar ook met eengroter koor ten gehore worden gebracht. Twee van de liederen (nr. 7 en 17) zijngeschreven voor sopraan- resp. tenorsolo.Die liederen zullen vanavond niet worden uitgevoerd. In plaats daarvan kunt u gaanluisteren naar twee instrumentale bijdragen, eveneens geschreven door Joh. Brahmsen gespeeld door pianiste Ekaterine Vakhvakhvashili. Over de “Intermezzi” (opus117) deed Brahms aanvankelijk nogal geheimzinnig tegenover zijn vrienden, en ooktegenover zijn uitgever. De stukken werden geschreven in de zomer van 1892 maarwerden pas aan het eind van datzelfde jaar gepubliceerd.Aan het eerste van deze instrumentale stukken ligt het gedicht “Schlaf sanft meinKind” van J.G. von Herder ten grondslag. Het gaat om een wiegelied, maar dan ge-zongen door een in de liefde ongelukkige moeder. Zoals gebruikelijk zond Brahmseen afschrift van zijn werk naar de pianiste Clara Schumann, goede vriendin (enechtgenote van Robert Schumann) en zij gaf de stukken een bijzonder lovendekritiek.
Wim Opgelder(met dank aan Thom v.d. Mark en Geert Hovingh.)



Elf liefdesliederen uit de RenaissanceAch herzigs HerzAch herzig Herz, mein Schmerz erkennen tu,ich hab kein Ruh,nach dir steht mein Verlangen;ist Wunder nicht, dein freundlich Gsichthat mir mein Herz gefangen.Nun bin ich dir mit Gier van Herzen gneigt,auf meinen Eid!Soll mir kein Liebre werdendann du allein, merk, wie ichs mein;du bist mein Trost auf Erden.Nimm an von mir zu dir mein willigs Herz,ohn allen Scherzhab ich mich dir ergeben;schaff und gebeut! Kein Dienst mich reut,dieweil ich hab das Leben.Bei meines Buhlen HaupteBei meines Buhlen Haupte,da steht ein güldner schrein,darinnen leit verschlossendas junge Herze meinWollt Gott ich hätt den Schlüssel,ich würf ihn in den Rhein;wär ich bei meinem Buhlen,wie möcht mir besser sein.Bei meines Buhlen Füssen,da fliesst ein Brünnlein kalt,und wer des Brünnleins trinket,wird jung und nimmer alt.Ich hab des Brünnleins trunkenso manchen stolzen Trunk,viel lieber wollt ich küssenmeins Buhlen roten Mund.

Vertaling Sotto Voce
Mijn teder hart, herken mijn smart,ik heb geen rust,ik verlang naar jou;het is geen wonder, dat je vriendelijke gezichtmijn hart gevangen heeft.Nu ben ik jou met hartstocht toegenegen,op mijn woord!Niemand zal mij dierbaarder wordendan jij alleen, zie, hoezeer ik het meen;jij bent mijn troost op aarde.Aanvaard van mij mijn gewillig hart,zonder enige schertsheb ik mij aan jou gegeven;vraag wat je wilt! Geen dienst is mij te veel,want daarvoor leef ik.
Bij het hoofd van mijn geliefde,staat een gouden schrijn, daarinligt opgeslotenhet jonge hart van mij.Wilde God dat ik de sleutel had,ik wierp hem in de Rijn;was ik bij mijn geliefde,hoe kon het mij beter gaan.Bij de voeten van mijn geliefde,stroomt een koel beekje,en wie uit het beekje drinkt,blijft jong en wordt nooit oud.Ik heb uit dat beekje gedronkenmenige flinke teug,maar liever zou ik kussende rode mond van mijn geliefde.



In meines Buhlen Garten,da stehn zwei Bäumelein;das eine trägt Muskaten,das andre Nägelein;Muskaten die sind süsse,die Nägelein sind schön,die geb ich meinem Buhlen,dass wir uns wiedersehn.
Du bist minDu bist min, ich bin din,des solt du gewiss sin,du bist beslozzen in minem herzen;verloren ist daz slüzzelin,du muost immer drinne sin.
Belle, qui tiens ma vieBelle, qui tiens ma viecaptive dans tes yeux,qui m’as l’âme ravied’un souriz gracieux,viens tôt me secourir, ou me faudra mourir.Pourquoi fuis-tu, mignarde,si je suis prês de toy,quand tes yeux je regardeje me perds dedans moy,car tes perfections changent mes actions.Approche donc ma belle,approche toy mon bien,ne me sois plus rebellepuisque mon coeur est tien,pour mon mal appaiser, donne moy un baiser.

In de tuin van mijn geliefde,staan twee boompjes;het ene draagt muskaatnoten,het andere kruidnagelen;muskaatnoten zijn zoet,de kruidnagelen zijn mooi,die geef ik aan mijn geliefde,opdat wij elkaar weerzien.
Jij bent van mij, ik ben van jou,wees daar van overtuigd,ik heb je in mijn hart gesloten;het sleuteltje is verloren,je moet altijd in mijn hart blijven.
Mooiste, die mijn leven,gevangen houdt in jouw ogen,die mijn ziel heeft verruktmet een gracieuze glimlach,kom me vlug redden, of ik zal sterven.Waarom vlucht je schatje,als ik dichtbij je ben,wanneer ik in je ogen kijkverlies ik me in mijzelf,want je perfectie verandert mijn gedrag.Kom dus dichterbij mijn mooiste,kom dichterbij mijn liefste,wees niet meer rebelswant mijn hart is het jouwe.geef me een kus om mijn pijn te stillen.



Je nu fus jamais si aiseJe ne fus jamais si aiseque j’ai été depuis trois jours,j’ai dansé tout à mon aiseau son des fifres et tambours.Et mon ami, que j’étais aisede danser ainsi tous ces jours,et mon ami, que j’étais aiseau son des fifres et tamboursBonjour mon CoeurBonjour mon coeur, bonjour ma douce vie,bonjour mon oeil, bonjour ma chère amie.Hé bonjour, ma toute belle, ma mignardise,bonjour, mes délices, mon amour;mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle,mon doux plaisir, ma douce colombelle,mon passereau, ma gente tourterelle!Bonjour, ma douce rebelle!Ay triste, que vengo!Ay triste, que vengo vençido d’amor,magüerra pastor!Más sano me fuerano ir al mercadoque no que viniera tan aquerençiadoQue vengo cuitado, vençido d’amor,magüerra pastor.Di jueves en villa viera una doñata;quise requerilla,y aballó la pataAquella me mata, vençido d’amormagüerra pastor.Ma Julieta, DamaPasse el agua, ma Julieta, Dama,passe el agua, venite vous a moyJu m’en anay en un vergel,tres rosetas fui culler,ma Julioleta, Dama,passe el agua, venite vous a moy

Ik heb me nog nooit zo goed gevoeldals de laatste drie dagen,ik heb op mijn gemak gedanstop de klanken van fluiten en trommels.Mijn vriend, wat voelde het goed,om zo alle dagen te dansen,mijn vriend, wat voelde het goed,op de klanken van fluiten en trommels
Dag, mijn hart, dag mijn zoete leven,dag mijn oogappel, dag mijn lieve vriendin.Hé dag, mijn mooiste, mijn schatje,dag, mijn lust en liefde;mijn zoete lente, mijn zoete frisse bloem,mijn zoete genot, mijn zoete duifje,mijn musje, mijn tedere tortelduifje!Dag, mijn zoete rebel!
Hoe bedroefd ben ik, bevangen door liefde,ook al ben ik maar een herder!Het zou beter voor me zijn,niet naar de markt te gaan danzo verliefd weer te keren.Ik ga in ellende, bevangen door liefde,ook al ben ik maar een herder.Donderdag zag ik een vrouw in de stad;ik wilde haar aanspreken,maar ze maakte dat ze weg kwamIk zal er aan sterven, bevangen door liefde,ook al ben ik maar een herder.
Steek het water over, mijn vrouwe Julietasteek het water over, komt u naar me toeIk ga heen, een tuin in,drie roosjes ga ik plukken,mijn vrouwe Julioleta,steek het water over, komt u naar me toe



FeinsliebFeinslieb, du hast mich gfangenmit dein zwei Äuglein schon,nach dir steht mein Verlangen,von dir kann ich nit stohn.Mein schatz, ich bitt dich ebenwollst mich auch nit verlan,Dich allein liebt mein Herze,Sag ich ohn aller Scherze,dein Diener will ich seinbis an das Ende meinIns Herze tut mir dringendes Maien lichter Scheinund auch das fröhlich singender kleinen Vögelein.Im Wald der Bäume Rauschenviel tiefer dringet ein,auch du mir bringst, Frau Sonne,der Freuden viel und Wonne,doch mehr ich Freuden han,seit du mirs angetan.Nun laube, Lindlein, laubeNun laube, Lindlein, laube,nicht länger ichs ertrag,ich hab mein Lieb verloren,hab gar ein traurigen Tag.Hast du dein Lieb verloren,hast du ein traurigen Tag:Geh unter jenes Lindlein,brich dir zwei Kränzlein ab.Das eine ist von Raute,das ander von grünem Klee;die schick ich meinem Buhlen,ob er eins haben will.Was schickt er mir denn wieder?Von Gold ein Ringelein;darauf, da steht geschrieben:Schöns Lieb, vergiss nicht mein!Wie sollt ich dein vergessen?Ich gedenk ja deiner noch;und sollts so länger währen,mein Leben müsst ich lan.

Liefje, jij hebt mij gevangenmet je beide mooie oogjes,mijn verlangen gaat uit naar jou,ik kan niet zonder jou.Mijn schat, net zo smeek ik jou,verlaat mij evenmin,mijn hart houdt van jou alleen,zeg ik zonder enige scherts,jouw dienaar wil ik zijntot aan mijn laatste uur.Mijn hart raakt vervuldmet het heldere licht van meien met het vrolijke zingenvan de kleine vogeltjes.Het ruisen van de bomen in het bosvervult mij nog veel meer,ook jij brengt mij, zonnegodin,veel vreugde en verrukking,maar ik beleef nog meer vreugde,sinds jij mijn hoofd op hol gebracht hebt.
Beschut mij, linde, met je bladeren,ik verdraag het niet langer,ik heb mijn liefste verloren,'k heb een heel droevige dag.Heb je je liefste verloren,heb je een droevige dag:Ga onder gindse linde,vlecht je twee kransjes.Het ene is van wijnruit,het andere van groene klaver;die stuur ik mijn geliefde,misschien wil hij er één hebben.Wat stuurt hij mij dan terug?Een gouden ringetje;daarop staat geschreven:Mooie liefste, vergeet mij niet!Hoe zou ik je vergeten?Ik denk nog steeds aan jou;en als het nog langer zou duren,dan moest ik het leven laten.



Ik zeg adieuIk zeg adieu,wij twee, wij moeten scheiden,tot op een nieuw,zo wil ik troost verbeiden.Ik laat bij U dat herte mijn,want waar gij zijt, daar zal ik zijn,’t zij vreugd of pijn,altoos wil ik Uw eigen zijn

Johannes Brahms
op gedichten vanGeorg Friedrich Daumer
Rede, MädchenRede, Mädchen, allzu liebes,das mir in die Brust, die kühle,hat geschleudert mit dem Blickediese wilden Glutgefühle!Willst du nicht dein Herz erweichen,willst du, eine Überfromme,rasten ohne traute Wonne,oder willst du daß ich komme?Rasten ohne traute Wonne,nicht so bitter wilt ich büßen.Komme nur, du schwarzes Auge,komme, wenn die Sterne grüßen.

Liebeslieder opus 52vertaling:www.concertkoor haarlem.nl
Zeg eens, meisje, allerliefstejij die me met je blikdeze gloed van wilde gevoelensin mijn koele borst hebt geslingerd!Wil je je niet laten vermurwen,wil je, al te braaf,slapen zonder liefdesverrukking,of wil je dat ik kom?Slapen zonder liefdesverrukking,zo bitter wil ik niet boeten.Kom maar, met je zwarte ogen,kom wanneer de sterren ons begroeten.



Am Gesteine
Am Gesteine rauscht die Flut,heftig angetrieben;wer da nicht zu seufzen weiß,lernt es unterm Lieben.
O die FrauenO die Frauen, O die Frauen,wie sie Wonne, Wonne tauen!Wäre lang ein Mönch geworden,wären nicht die Frauen, die Frauen!
Wie des AbendsWie des Abends schöne Rötemöcht ich arme Dirne glühn,Einem, Einem zu Gefallensonder Ende Wonne sprühn.
Die grüne HopfenrankeDie grüne Hopfenranke,sie schlängelt auf der Erde hin.Die junge schöne Dirne,so traurig ist ihr Sinn!Du höre, grüne Ranke!Was hebst du dich nicht himmelwärts?Du höre, schöne Dirne!Was ist so schwer dein Herz?Wie höbe sich die Ranke,der keine Stütze Kraft verleiht?Wie wäre die Dirne fröhlich,wenn ihr der Liebste weit?

Tegen de rotsen bruist de stroom,heftig voortgedreven;wie daar niet weet te verlangen,leert het onder het liefdesspel.
O de vrouwen,zoals zij liefde opwekken!Ik zou allang monnik geworden zijn,als er geen vrouwen waren!
Gelijk het schone avondroodzou ik, arm meisje, willen gloeien;voor één man, om hem te behagen,eindeloos van liefde bloeien.
De groene rank van de hopslingert zich voort over de grond.Het mooie jonge meisje,hoe treurig is het haar te moede.Luister jij, groene rank!Waarom verhef je je niet ten hemel?Luister jij, mooi meisje.Waarom is je hart zo zwaar?Hoe kan de rank zich oprichten,als geen stut hem kracht verleent?Hoe kan het meisje vrolijk zijn,als haar liefste ver weg is?



Ein kleiner, hübscher VogelEin kleiner, hübscher Vogel nahm den Flugzum Garten hin, da gab es Obst genug.Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,ich säumte nicht, ich täte so wie der.Leimruten Arglist lauert an dem Ort,der arme Vogel konnte nicht mehr fort.Der Vogel kam in eine schöne Hand,da tat es ihm, dem Glücklichen, nicht and.Wenn ich ein hübscher, kleiner Vogel wär,ich säumte nicht, ich täte doch wie der.Wenn so lindWenn so lind dein Auge mirund so lieblich schauet,jede letzte Trübe flieht,welche mich umgrauet.Dieser Liebe schöne Glut,laß sie nicht verstieben!Nimmer wird, wie ich, so treudich ein Andrer lieben.Am DonaustrandeAm Donaustrande, da steht ein Haus,da schaut ein rosiges Mädchen aus.Das Mädchen, es ist wohl gut gehegt,zehn eiserne Riegel sind vor die Türe gelegt.Zehn eiserne Riegel das ist ein Spaß;die spreng ich als wären sie nur von Glas.Am Donaustrande, da steht ein Haus,da schaut ein rosiges Mädchen aus.O wie sanftO wie sanft die Quellesich durch die Wiese windet!O wie schön, wenn Liebesich zu der Liebe findet.Nein, es ist nicht auszukommenNein, es ist nicht auszukommenmit den Leuten;alles wissen sie so giftig auszudeuten!Bin ich heiter, hegen soll ich lose Triebe;bin ich still, so heißts,ich wäre irr aus Liebe.

Een lief, klein vogeltje vloognaar de tuin; daar waren vruchten genoeg.Als ik een lief klein vogeltje was,zou ik niet aarzelen, ik zou net doen als hij.Een geniepige lijmstok ligt daar op de loer;de arme vogel kon niet meer weg.De vogel kwam terecht in een mooie hand;daar verging het hem, de gelukkige, niet slecht.Als ik een lief klein vogeltje was,zou ik niet aarzelen, ik zou toch doen als hij.
Als jouw ogen mijzo zacht en lief aankijken,vlucht elk restje droefheid,dat in mij opkomt.Laat de schone gloedvan deze liefde niet verkommeren.Nooit zal een ander jouzo trouw liefhebben als ik.
Aan de oever van de Donau staat een huis,waar een rozenschoon meisje naar buiten kijkt.Dat meisje is wel goed opgeborgen:tien ijzeren grendels zijn er op de deur gezet.Tien ijzeren grendels, dat is een grap;die breek ik in stukken alsof ze van glas zijn.Aan de oever van de Donau staat een huis,waar een rozenschoon meisje naar buiten kijkt.
O hoe zacht slingert het beekjedoor het weiland!O hoe schoon, als de liefdehaar wederliefde vindt.
Nee, je kunt het de mensen nietnaar de zin maken;alles weten ze zo venijnig uit te leggen!Ben ik opgewekt, dan volg ik nutteloze driften;ben ik stil, dan heet hetdat ik verdwaasd van liefde ben.



Schlosser auf !Schlosser auf, und mache Schlösser ohne Zahl;denn die bösen Mäule will ich schließenallzumal!Vögelein durchrauscht die LuftVögelein durchrauscht die Luft,sucht nach einem Aste;und das Herz ein Herz begehrts,wo es selig raste.Sieh, wie ist die Welle klarSieh, wie ist die Welle klar,blickt der Mond hernieder!Die du meine Liebe bist,liebe du mich wieder!Nachtigall, sie singt so schönNachtigall, sie singt so schön,wenn die Sterne funkeln.Liebe mich, geliebtes Herz,küsse mich im Dunkeln!Ein dunkeler SchachtEin dunkeler Schacht ist Liebe,ein gar zu gefährlicher Bronnen;da fiel ich hinein, ich armer,kann weder hören noch sehn,nur denken an meine Wonnen,nur stöhnen in meinen Wehn.Es bebet das GesträucheEs bebet das Gesträuche,gestreift hat es im Flugeein Vögelein.In gleicher Art erbebet die Seele mir,erschüttert von Liebe, Lust und Leide,gedenkt sie dein.

Kom slotenmakers en maak slotenzonder tal;want ik wil al die hatelijke muilen sluiten!
Het vogeltje vliegt door de lucht,het zoekt naar een tak;en mijn hart verlangt een hartwaar het gelukzalig kan rusten.
Zie, hoe helder het water is,als de maan er op schijnt!Jij die mijn liefde bent,bemin mij wederkerig!
De nachtegaal zingt zo mooi,als de sterren fonkelen.Bemin mij, mijn lieveling,kus mij in het donker!
Liefde is een donkere schacht,een hoogst gevaarlijke put;daar viel ik in, ik arme dwaas,kan horen noch zien,kan slechts denken aan mijn geluk,slechts kreunen in mijn smart.
Het struikgewas trilt,een vogeltje streek er langstoen het voorbij vloog.Zo ook trilt mijn ziel,bevangen door liefde, lust en leed,wanneer zij aan jou denkt.



Sotto Voce (www.sottovocezuidlaren.nl)Het koor Sotto Voce is in 2005 is opgericht en bestaat uit 35 leden. Het reper-toire is veelzijdig en betreft vooral koorwerken vanaf de Barokperiode vanzowel geestelijke als wereldlijke muziek. De afgelopen jaren heeft het koorvan zich doen horen door het uitvoeren van korte werken zoals cantates vanBach en Buxtehude, de Deutsche Messe van Schubert, alsook grotere muziek-stukken als de Crucifixion van John Stainer, Die Geburt Christi van Heinrichvon Herzogenberg en Der Rose Pilgerfahrt van Robert Schumann. Tevenswerkte het mee aan diverse korenfestivals en Pedaal Vocaal. Sinds de oprich-ting staat het koor onder de deskundige en enthousiaste leiding van WimOpgelder.Sotto Voce geeft het volgende concert  in samenwerking met het GroningsKamerorkest Clemens Schröner. Dit concert wordt gehouden op:Vrijdag 20 april 2012 om 2015 in de Helperkerk in GroningenZondag 22 april 2012 om 15.00 in de Ontmoetingskerk, Zuidlaren.Graag zien we u dan terug!


