
 

Verslag van het Valentijnsconcert op 11 februari 2012 in de Ontmoetingskerk te Zuidlaren 

 

Op zaterdagavond, drie dagen voor Valentijnsdag, is het dan zover. Ons koor SottoVoce geeft een concert met 

Liefdesliederen uit de Renaissance en de Liebeslieder Opus 52 van Brahms. Voor mij en mijn man Hans is het 

ons eerste concert waaraan we deelnemen als nieuwe koorleden. We hebben als koor maanden goed geoefend 

onder de enthousiaste en deskundige leiding van onze dirigent Wim Opgelder. Maar het blijft natuurlijk 

spannend hoe we vanavond alle liederen ten gehore zullen brengen. Aan de akoestiek zal het niet liggen; die is 

goed in de mooie, intieme kerk op het terrein van Lentis / Dennenoord. En aan het opgewekte humeur van de 

koorleden en de ontspannen sfeer, zal het ook niet liggen. Natuurlijk voelt iedereen een bepaalde spanning 

maar die wordt niet op elkaar afgereageerd. Men is zich allen bewust dat het om teamwerk gaat en we willen 

met elkaar op een prettige manier een gezamenlijk, goed product neerzetten. 

 

Om acht uur precies gaan we het podium op. Zoals gebruikelijk de sopranen en alten voorop en achteraan de 

bassen en de tenoren. Die laatste groep bestaat slechts uit vijf personen en we moeten dan ook goed “gas 

geven”. Het zou fijn zijn als we in de toekomst versterking zouden krijgen. Wie weet meldt zich nog iemand 

aan. De zaal is goed gevuld. Rond de tachtig mensen, waaronder familieleden en vrienden, kijken 

verwachtingsvol naar wat gaat komen. Alle koorleden zijn in het zwart gekleed met een kleiner of groter 

accent in het rood. Dit varieert van rode stropdas, rood overhemd, rood pochet, rood hart bij de heren tot rode 

corsage, rode bloes, rode haarspeld of rode halsketting en oorbellen bij de dames. Valentijn wordt 

ruimschoots eer aan gedaan. 

 

Voor de pauze zingen we a capella oude liefdesliedjes in het Duits, Frans, Spaans of Nederlands. De 

vertalingen zijn te vinden in het goed verzorgde programmaboekje dat elke toehoorder uitgereikt heeft 

gekregen. Zo weten onze luisteraars wat we zingen. Zelf vind ik Du bist min van Heinrich Isaac, een lied uit 

de 15
de

 eeuw, het mooist. Opvallend is dat het lied ook wordt genoemd in de bekende, hedendaagse roman: 

Het lot van de familie Meijer van de auteur Chr. Lewinsky. Nu zijn we zoveel eeuwen later en nog wordt het 

lied gezongen en aangehaald in literaire romans. Heel bijzonder. 

Na elk blok van een aantal liederen volgt een instrumentaal intermezzo met Viola da Gamba muziek van 

Thomas van der Mark. De liederen kunnen zo even bezinken bij het publiek en de stembanden van de 

koorleden krijgen even rust. Na de pauze volgen de prachtige Liebeslieder opus 52 van Brahms afgewisseld 

met pianomuziek van Ekatarine Vakhvakhishvili uit Georgie. Inmiddels zijn we goed ingezongen en Ein 

kleiner, hubscher Vogel, Am Donaustrande en Sieh, wie ist die Welle klar – om maar een paar te noemen -, 

schalmen door de kerk. 

Nooit gedacht dat ik nog eens Brahms zou zingen en ook nog zo mooi zou vinden. De tijd vliegt om en voor 

we het in de gaten hebben, is het concert voorbij.  

 

In de pauze en ook na het concert krijgen we enthousiaste reacties vanuit de zaal. Zowel over het gezongen  

repertoire, waarbij de liederen van Brahms voor velen de voorkeur krijgen, als ook over de organisatie: de 

mondelinge inleiding op de liederen, het gratis uitgereikte programmaboekje en de gratis koffie die bij de 

entreeprijs zijn inbegrepen, is men zeer tevreden. De koorleden zelf zijn ook positief over het concert ook al 

kan het natuurlijk altijd nog beter. Nadat bijna iedereen is weggegaan sluiten we de deur van de kerk achter 

ons dicht en met een goed gevoel duiken we de frisse vorstnacht in, op weg naar huis.   
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