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Het is niet toegestaan om zonder toestemming foto- of video-opnamen van het 
concert te publiceren. Wij verzoeken u om het maken van opnamen voor eigen 
gebruik te minimaliseren en daarbij zeker geen flits te gebruiken en andere 
toehoorders niet te storen in hun luistergenot.

Ten geleide

Welkom!

Namens Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella heet ik u van harte welkom op 
deze concert-avond. Dit jaar hebben we een bijzonder programma waarin Britse 
koormuziek centraal staat. Deze prachtige muziek is zelden te beluisteren in 
Nederland en alleen dit al maakt dat het een bijzondere avond belooft te worden!

Ons koor is een koor van liefhebbers, dat graag zijn stem laat horen en dat elke 
uitvoering weer als een hoogtepunt en stimulans ervaart. Het is bevrijdend om te 
zingen en om anderen daarvan te laten genieten. Dat vraagt inzet en oefening, 
thuis en elke dinsdag in de Voorstraat in een ontspannen èn geconcentreerde sfeer.

Tegelijkertijd betekent een uitvoering met professionele begeleiding een grote 
financiële inspanning. Gelukkig dat het elke keer weer lukt om dit rond te krijgen 
door middel van fondsen, donaties en uit eigen middelen. Hartelijk dank voor al die 
bijdragen.

Graag willen we dit culturele erfgoed in stand houden. U helpt ons daarbij door 
vanavond hier aanwezig te zijn. Daarnaast kunt u donateur worden en natuurlijk ons 
koor versterken met uw eigen stem. Als u meer wilt weten spreek dan vanavond in 
de pauze of na het concert gerust een koorlid aan of kijk op www.cantarella.nl .
In dit boekje treft u een formulier aan waarmee u zich kunt opgeven als donateur. 
En ook de aankondiging van de eerstvolgende open repetities, waar u kunt 
kennismaken met “ons koor aan het werk voor het volgende concert”.

  Ik wens u een mooie, inspirerende avond toe.

  Kees Smilde, voorzitter Cantarella

Geachte concertbezoeker...
Wij	heten	u	van	harte	welkom	bij	ons	concert	in	het	
 kerkgebouw van de Raamstraat. Gezien de beperkte 
voorzieningen		van	dit	gebouw	(zie	bijgaande	plattegrond)	
vragen	wij	uw	welwillende	aandacht	en	medewerking	bij	
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het volgende:
• De programmaboekjes 

vindt u bij de ingang van 
de kerkzaal.

• Roken en het gebruik 
van de mobiele telefoon 
zijn uiteraard niet 
toegestaan.

• Er is in de kerk geen 
garderobe. U moet 
daarom zelf toezien op 
uw eigendommen.

• In de kerkzaal zijn geen 
toiletten beschikbaar.

• Indien noodzakelijk 
kunt u deze avond in 
het gebouw van de 
Wending gebruik maken 
de daar aanwezige 
toiletten (1e en 2e 
verdieping).

• Tijdens de pauze 
wordt u zowel voor- als 
achterin de kerkzaal 
gratis koffie en thee 
aangeboden.

• Wilt u de lege bekertjes 
en verdere afval in de 
afvalbakken deponeren?

• Als u gebruik moet 
maken van een 
klapstoel, wilt u deze 
dan tijdens de pauze 
en na het concert even 
inklappen, zodat er een 
vrijere doorgang in de 
kerk mogelijk is?

• Indien u na afloop van 
het concert samen met 
de koorleden nog een 
drankje wilt nemen, dan 
bent u van harte welkom 
in het gebouw van de 
Wending.

Wij wensen u een goed concert toe.
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De uitvoerenden

Cantarella
zang- en oratoriumvereniging

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella is een 
gemengd koor met ongeveer negentig leden. 
Het koor is in 1958 ontstaan uit een fusie van vier 
koren met als doel de Matthäus Passion van  
J.S. Bach regelmatig uit te voeren. Het koor 
deed dat in het begin van zijn bestaan jaarlijks. 
Later zijn er andere werken op het programma 
gekomen, zoals diverse missen, requiems en 
oratoria (o.a. van Bach, Beethoven, Brahms, 
Dvorák, Mendelssohn, Mozart, Britten en Verdi). 
Vanaf de jaren negentig werden ook minder 
gangbare composities uitgevoerd, zoals in 1993 
het drieluik Trionfi van Carl Orff. In 2012 stond 
het oratorium Paulus van Mendelssohn op het 
programma en in 2013 Ode for St. Cecilia en delen 
uit de Coronation Anthems van Händel. Het koor 
trad toen ook op in Duitsland. Begin 2015 werkte 
het koor mee aan de openluchtmanifestatie ‘De 
Laatste Trein’ rond de ingebruikname van de 
nieuwe spoortunnel. Later dat jaar volgde een 
concert met werken van F.X. Richter en A. Dvorak. 
En in 2016 werd het oratorium Joshua van  
G.F. Händel uitgevoerd.

De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15 tot 
22.15 uur in het Voorhuis aan de Voorstraat 64 
te Delft. Belangstellenden zijn van harte welkom 
daar eens een kijkje te komen nemen. Pianist 
Ronald Jochems is de vaste begeleider bij de 
repetities. Meer informatie over het koor is te 
vinden op www.cantarella.nl.

Johan Sonneveld
dirigent

Johan Sonnveld studeerde van 1982 tot 1991 
aan het Rotterdams Conservatorium. Hij 
studeerde orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek 
bij Arie J. Keijzer en Barend Schuurman, en 
koordirectie, eveneens bij Barend Schuurman. 
Sinds 1996 is Johan Sonneveld dirigent van de 
Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella te 
Delft. Daarnaast is hij dirigent van de Koninkijke 
Zangvereniging Excelsior in Den Haag, van de 
christelijke oratoriumvereniging Sursum Corda in 
Rotterdam en van het kamerkoor Musica Vocalis 
Scyedam in Schiedam. Sonneveld is tevens cantor-
organist in Barendrecht en verleent regelmatig 
medewerking aan cantatediensten en concerten 
als continuo-speler en als solist. In 2015 kreeg hij 
veel waardering voor de leiding van een ‘scratch’ 
Matthäus Passion in Delft. In één dag wist hij een 
omvangrijk gelegenheidskoor in samenwerking 
met orkest en solisten tot een complete uitvoering 
te brengen die alom bewondering verwierf.

Holland Symfonie Orkest
Holland Symfonie Orkest is een professioneel 
orkest, gespecialiseerd in het begeleiden 
van koren en solisten. Het wordt per concert 
ingehuurd en kan in iedere gewenste 
samenstelling spelen. Het orkest kent een langere 
voorgeschiedenis: eerst was er het Gewestelijk 
Orkest (tot 1984), daarna het Randstedelijk 
Begeleidingsorkest, vervolgens RBO Sinfonia 
en sinds 2012 het  Holland Symfonie Orkest. 
Onder deze naam traden de musici overigens 

Zang- en oratoriumvereniging Cantarella

Johan Sonneveld

Henk Neven

al sinds 2000 bij andere concerten dan 
koorbegeleidingen op. Het orkest is 
onderdeel van de Stichting Holland Orkest 
Combinatie (HOC), de voortzetting van 
de Stichting Koorbegeleidingen. Behalve 
begeleiding verzorgt HOC ook educatieve 
projecten.
 

Henk Neven
bariton 

De Nederlandse bariton Henk Neven 
studeerde in 2003 cum laude af aan het 
conservatorium in Amsterdam. Sindsdien heeft 
hij, naast het zingen van liederen en oratoria, 
vele rollen vertolkt in opera’s in onder andere 
het Concertgebouw, de Opéra National de 
Paris en de Staatsoper Unter den Linden.
In 2010 was hij een van de drie winnaars van 
de Nederlandse Muziekprijs. In de afgelopen 
jaren trad hij veelvuldig op met de beste 
Nederlandse en Europese orkesten in alle 
grote zalen. Daarnaast bracht hij een aantal 
CD’s uit, die in met lovende kritieken werden 
ontvangen.
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Deskundige, betrouwbare en snelle hulp bij alle problemen 
met Windows PC’s en Apple computers, netwerken, WiFi en  
printers. Bij besmettingen met virussen, malware, bloatware, 
ransomvirussen, dataverlies en onleesbare disks en sticks. 
Langzame computer of netwerk? Upgrade met een snelle 
SSD en/of extra RAM. Levering van uw nieuwe computer met  
FullServices Aflevering waarbij alle oude mail, data en foto’s 
verhuist naar uw nieuwe PC. Altijd met ‘ouderwetse’ service. 
Geen voorrijkosten.

Computerhulp
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Locatie Juniusstraat 8: za. 3 februari 2018, 10-13 u.
• gymnasium, atheneum, tweetalig vwo, vrijeschoolafdeling m/h/v, havo, mavo, kopklas

Locatie Van Bleyswijckstraat 72 (Sc Delfland): wo. 7 februari 2018, 17-20 u.
• vmbo beroepsgerichte leerwegen 

Locatie Aart van der Leeuwlaan 12: za. 3 februari 2018, 10-13 u.
• praktijkonderwijs

Locatie Maria Duystlaan 12
• Internationale Schakelklassen

OPEN DAGEN 
GROTIUS COLLEGE

iedereen is zichzelf.... samen zijn wij het Grotius!  

www.grotiuscollege.nl
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zijn compositorische taal beïnvloed, evenals zijn 
belangstelling voor vroege Engelse muziek. Binnen 
de Engelse traditie wordt hij gezien als opvolger 
van zijn leraren Charles Hubert Parry en Charles 
Villiers Stanford en van de componisten van een 
generatie daarvoor, zoals Edward Elgar. In het 
algemeen wordt Vaughan Williams beschouwd als 
een van Engelands belangrijkste componisten.
Het Five Mystical Songs dateert uit 1911 en is 
een goed voorbeeld van het vroege werk van 
de componist. De vijf liederen, Easter, I Got me 
Flowers, Love Bade me Welcome, The Call en 
Antiphon, zijn toonzettingen van gedichten van 
George Herbert (1593-1633). Deze Engelse dichter 
en geestelijke behoort tot de ‘metafysische 
dichters’, een groep 17e-eeuwse dichters die 
werd gekenmerkt door een intellectualistische 
benadering van het onderwerp en het gebruik van 
‘gewone’ woorden, gecombineerd met religieus 
pathos en verrassende metaforen.

Charles Villiers Stanford 
(1852-1924)

De Ierse componist Charles Villiers Stanford kwam 
uit een muzikale familie in Dublin. Hij studeerde in 
Leipzig en Berlijn en werd organist in Cambridge. 
Al op 29-jarige leeftijd was hij medeoprichter 
van de Royal College of Music en later werd hij 
daar hoogleraar. Hoewel hij zeven symfonieën 
componeerde, werd hij toch vooral bekend 
vanwege zijn (kerkelijke) koorwerken. Hij schreef 
echter ook werken voor festivals. 
De Songs of the Fleet uit 1910 is daar één van. Dit 
zijn liederen op teksten van Henry Newbolt (1862-
1938). Deze brengt hierbij de teksten in verband 
met de Eerste Wereldoorlog, waarin Engeland en 
Canada zo heldhaftig zij aan zij hadden gevochten.
Het eerste lied Sailing at Dawn verwoordt het 
opnieuw formeren van de vloot en het vervolgens 
uitvaren naar zee. De tekst van het tweede lied 
The Song of The Sou’wester is volgens Newbolt 
alleen maar een luidruchtige poging om aan te 
geven dat de zeelieden niet zozeer tegen de 
vijand moeten vechten, maar tegen “de Reus 

De componisten en hun werken

Edward Elgar 
(1857-1934)

Eén van de bekendste en meest gevierde Britse 
componisten uit de periode rond 1900 is Edward 
Elgar. Hoewel hij geldt als typisch Engelse 
componist werd hij toch sterk beïnvloed door 
continentale muziek, zoals van Saint-Saëns. Zijn 
werk wordt in het algemeen tot de late romantiek 
gerekend. 
Hij kwam uit een muzikaal gezin. Zijn vader 
was pianostemmer en  -handelaar en verkocht 
bladmuziek. Edward leerde viool en orgel spelen. 
Omstreeks 1880 begon hij als autodidact met 
componeren. Bekende werken van hem zijn 
Enigma Variations, Pomp and Circumstance 
Marches en het koorwerk The Dream of 
Gerontius. Hij schreef echter ook symfonieën, een 
celloconcert en koorwerken. 
In 1897 schreef hij zijn Te Deum en Benedictus 
voor het Hereford Festival. Zijn katholieke 
achtergrond komt daarin goed naar voren. De 
traditionele Latijnse teksten zijn in het Engels 
vertaald.

De Enigma Variations (1899) bezitten een grote 
afwisseling in sfeer en subtiele portrettering. Uit 
deze serie wordt vanavond Nimrod uitgevoerd, 
dat enigszins doet denken aan een adagio van 
Anton Bruckner.
De Pomp and Circumstance Marches nrs. 1-5 op. 
39 (1901-07) zijn wellicht bij het grote publiek zijn 
bekendste werken. Land of Hope and Glory uit de 
eerste mars wordt traditioneel uitgevoerd bij de 
‘Last Night of the Proms’, maar ook bij veel andere 
gelegenheden, bijvoorbeeld bij ceremonies 
ter afsluiting van de studie op colleges in 
Angelsaksische landen. De tekst is geschreven 
door Arthur Christopher Benson. 

Ralph Vaughan Williams 
(1872 – 1958)

Ralph Vaughan Williams werd geboren in Down 
Ampney (Gloucester) en stierf in Londen. Hij 
studeerde onder meer bij Bruch in Berlijn en bij 
Ravel in Parijs. Zijn voorliefde voor volksliedjes, 
waarvan hij er meer dan 800 verzamelde, heeft 

die de Zeeën opzweept”. Het derde lied, The 
Middle Watch, oftewel de hondenwacht, noemt 
Newbolt ‘een kleine meditatie onder de sterren 
wanneer er niets gebeurt buiten die eindeloze 
reis, waarbij de wachtloper daadwerkelijk op 
zichzelf is teruggeworpen. Het vierde lied The 
Little Admiral is een vrolijk liedje over “de kleine 
admiraal”: de aanvoerder en held aan wie grootse 
eigenschappen worden toegedicht.
Het laatste lied, Fare Well, gaat over het afscheid 
van al die dappere zeelui die ver van huis hun 
leven hebben gegeven. En dat moet die “moeder” 
(waarschijnlijk wordt hier Engeland bedoeld) 
troost bieden”.

Charles Hubert C. Parry 
(1848 – 1928)

Hubert Parry was een Britse componist, afkomstig 
uit gegoede familie. Hij studeerde in Oxford en 
Stuttgart. Hij was lange tijd verbonden aan het 
Royal College of Music in Londen en hoogleraar 
in Oxford.
Geen werk van Hubert Parry (1949-1918) is zo 
bekend als Jerusalem uit 1916. Die hymne, 
gebaseerd op een in vergetelheid geraakt gedicht 
van William Blake, werd later georkestreerd 
door Elgar. Het gedicht gaat over het apocriefe 
verhaal dat Jezus samen met Josef van Arimathea 
in Engeland was, in het groene landschap van 
Engeland in plaats van de “dark Satanic Mills” (wat 
waarschijnlijk een verwijzing is naar de industriële 
revolutie):  daar zou een nieuw Jeruzalem worden 
gebouwd. De patriottische hymne werd onder 
meer gebruikt om het Britse moreel op te vijzelen 
in de Eerste Wereldoorlog, maar ook bij de 
strijd voor het vrouwenkiesrecht. Parry schreef 
overigens ook vijf symfonieën en werken voor koor 
en orkest. 
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Wij prijzen U, o God. 
U, Heer, loven wij.
Heel de aarde aanbidt U, 
eeuwige Vader.
Tot U roepen alle engelen, tot U de hemelen 
en alle machten daarin.
Tot U roepen Cherubijnen en Serafijnen zonder 
ophouden 
Heilig, heilig, heilig, Heer, God der hemelse 
machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

U looft het roemvol koor der apostelen.

U looft het lofwaardig getal der profeten.

U looft de edele stoet der martelaren.
U prijst de heilige Kerk over heel de aarde;

Vader, onmetelijk in majesteit;
Uw eniggeboren Zoon, waarachtig en hoog 
verheven;
En ook de Heilige Geest, de Vertrooster.
Gij, Christus, zijt de Koning der glorie.
Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader.
Gij, die om de mens verlossing te brengen
geen vrees hebt gehad voor de schoot van de 
Maagd.
Gij die de scherpte van de dood hebt 
overwonnen

TE DEUM
EDWARD ELGAR

We praise Thee, O God,
we acknowledge Thee to be the Lord. 
All the earth doth worship Thee: the Father 
everlasting. 
To Thee all Angels cry aloud, the Heavens, and 
all the Powers therein. 
To Thee Cherubim and Seraphim continually 
do cry, 
Holy, Holy, Holy, Lord God of Sabaoth; 

Heav’n and earth are full of the Majesty of Thy 
glory. 
The glorious company of the Apostles praise 
Thee. 
The goodly fellowship of the Prophets praise 
Thee. 
The noble army of Martyrs praise Thee. 
The holy Church throughout all the world doth 
acknowledge Thee;
The Father of an infinite Majesty; 
Thine honourable, true and only Son; 

Also the Holy Ghost, the Comforter. 
Thou art the King of Glory, O Christ. 
Thou art the everlasting Son of the Father. 
When Thou tookest upon Thee to deliver man, 
Thou didst not abhor the Virgin’s womb. 

When Thou hadst overcome the sharpness of 
death,

wij verzoeken u dringend uw mobiele telefoon uit te schakelen

ontwerp waar  muziek in zit.
www.pn-ontwerp.nl

010 - 5927029

Cantarella 
meets

Britannia 
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To perform the oath which He sware to our 
forefather Abraham, that He would give us;

That we being delivered out of the hand of our 
enemies, 
might serve Him without fear;
In holiness and righteousness before Him, 
all the days of our life.

And thou, Child, shalt be called the Prophet of 
the Highest, 
for thou shalt go before the face of the Lord to 
prepare, to prepare His ways;
To give knowledge of salvation unto His 
people,
for the remission of their sins,
Through the tender mercy of our God,
whereby the dayspring from on high hath 
visited us;
To give light to them that sit in darkness and in 
the shadow of death,
and to guide our feet into the way of peace.

Glory, glory, glory be to the Father, and to the 
Son, and to the Holy Ghost; Amen.
As it was in the beginning, is now, and ever 
shall be, world without end. Amen.

 FIVE MYSTICAL SONGS
RALPH VAUGHAN WILLIAMS

1. EASTER
Rise heart; thy Lord is risen. Sing his praise
Without delays,
Who takes thee by the hand, that thou likewise
With him may’st rise;
That, as his death calcined thee to dust,
His life may make thee gold, and much more, 
Just. 
Awake, my lute, and struggle for thy part
With all thy art. 
The cross taught all wood to resound his name
Who bore the same. 

en voor de gelovigen het hemels rijk hebt 
geopend.
Gij zit aan Gods rechterhand in de glorie van 
de Vader.

Gij zult als rechter komen, zoals wij geloven.
Daarom smeken wij U: kom Uw dienaars te 
hulp,
die Gij door uw kostbaar bloed hebt gered.

Laat ons geteld worden onder uw heiligen in 
de eeuwige heerlijkheid.
O Heer, red Uw volk en zegen Uw erfdeel.

hoed hen, en draag hen voor immer.
U willen wij prijzen iedere dag,
Uw naam verheerlijken voor altijd.

Wees genadig, Heer, behoed ons deze dag 
voor de zonde.

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
O Heer, laat uw barmhartigheid neerdalen over 
ons,
zoals ons vertrouwen uitgaat naar U.
Op U, Heer, is mijn hoop gevestigd;
beschaam mij niet in eeuwigheid.

Gezegend is de Heer, de God van Israel
Hij bezocht en verloste zijn volk.
En is opgestaan voor de machtige verlossing 
van ons
in het Huis van zijn dienaar David
Zoals Hij sprak door de mond van Zijn heilige 
profeten, die er waren sinds het begin van de 
wereld.
Dat wij veilig zouden zijn voor onze vijanden
en voor de handen van allen die ons haten.

Gezegend zij de Heer, God van Israel
Om de aan onze voorvaderen beloofde 
genade te geven en ter herinnering aan het 
Heilige Verbond.

Thou didst open the Kingdom of Heaven to all 
believers. 
Thou sittest at the right hand of God, in the 
Glory of the Father. 

We believe that Thou shalt come to be our 
Judge. 
We therefore pray Thee, help Thy servants, 
whom Thou hast redeemed with Thy precious 
blood. 
Make them to be number’d with Thy Saints,
 in glory everlasting. 
O Lord, save Thy people, and bless Thine 
heritage. 
Govern them, and lift them up for ever. 
Day by day we magnify Thee; 
And we worship Thy Name, ever world without 
end. 
Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without 
sin. 

O Lord, have mercy upon us, have mercy upon 
us. 
O Lord, let Thy mercy lighten upon us, as our 
trust is in Thee. 
O Lord, in Thee have I trusted, let me never be 
confounded.

BENEDICTUS
EDWARD ELGAR

Blessed be the Lord God of Israel, 
for He has visited, and redeemed His people;
And hath raised up for a mighty salvation for 
us,
in the house of His servant David;
As He spake by the mouth of His Holy 
Prophets,
which have been since the world began.
That we should be saved from our enemies,
and from the hands of all that hate us;

Blessed be the Lord God of Israel. 
To perform the mercy promised to our 
forefathers,
and to remember his Holy Covenant;

Om de eed, gezworen aan onze voorvader 
Abraham, gestand te doen, dat hij ons zou 
geven;
Dat we bevrijd zouden worden uit de handen 
van onze vijanden,
Hem zonder vrees mogen dienen
in heiligheid en oprechtheid voor Hem, in alle 
dagen van ons leven.

En gij, Kind, zult de profeet van de Hoogste 
worden genoemd,
Omdat gij voor het aangezicht van de Heer Zijn 
weg zult voorbereiden;
Om kennis van verlossing aan Zijn volk te geven 
en vergeving van hun zonden.
Door de tedere genade van onze God,
waarvan de morgenstond uit de hoogte ons 
heeft bezocht
Om licht te geven aan hen die in duisternis 
zitten en in de schaduw van de dood
en om onze voeten te leiden op de weg naar 
vrede.

Glorie, glorie, glorie voor de Vader, de Zoon en 
de Heilige Geest, Amen
Zoals het in het begin was, zo zal het voor altijd 
zijn, zonder einde. Amen.

PASEN
Sta op, hart, uw Heer is opgestaan. Zing 
zonder dralen hem lof toe 
die u bij de hand neemt, opdat ook u
met hem zult opstaan:
zoals u door zijn dood tot stof bent vergaan,
zo maakt dan zijn leven het uwe tot goud
en, veeleer, gerechtvaardigd.
Word wakker, luit, en neem uw aandeel 
op met al uw kunsten.
Het kruis leerde al het hout hoe het de naam 
kon laten weerklinken van degene die het heeft 
gedragen.
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His stretched sinews taught all strings, 
what key
Is best to celebrate this most high day. 
Consort both heart and lute, and twist a song
Pleasant and long:
Or since all music is but three parts vied,

And multiplied;
O let thy blessed Spirit bear a part,
And make up our defects 
with his sweet art.

2. I GOT ME FLOWERS
I got me flowers to strew thy way;
I got me boughs off many a tree:
But thou wast up by break of day,
And brought’st thy sweets along with thee. 

The Sun arising in the East,
Though he give light, and the East perfume;
If they should offer to contest
With thy arising, they presume. 

Can there be any day but this,
Though many suns to shine endeavour? 
We count three hundred, but we miss:
There is but one, and that one ever.

3. LOVE BADE ME WELCOME
Love bade me welcome; yet my soul drew 
back,
Guilty of dust and sin. 
But quick-ey’d Love, observing me grow slack
From my first entrance in,
Drew nearer to me, sweetly questioning,
If I lack’d anything. 

“A guest”, I answer’d, “worthy to be here:”
Love said, 
“You shall be he.” 
“I the unkind, ungrateful? Ah, my dear,
I cannot look on thee.” 
Love took my hand, and smiling did reply,
“Who made the eyes but I?” 

“Truth, Lord, but I have marr’d them: let my 
shame
Go where it doth deserve.” 
“And know you not,” says Love, “who bore the 
blame?” 
“My dear, then I will serve.” 
“You must sit down,” says Love, “and taste my 
meat:”
So I did sit and eat.

4. THE CALL.
Come, my Way, my Truth, my Life:
Such a Way, as gives us breath:
Such a Truth, as ends all strife:
Such a Life, as killeth death.

Come, My Light, my Feast, my Strength:
Such a Light, as shows a feast:
Such a Feast, as mends in length:
Such a Strength, as makes his guest.

Come, my Joy, my Love, my Heart:
Such a Joy, as none can move:
Such a Love, as none can part:
Such a Heart, as joys in love. 

5. ANTIPHON
Let all the world in every corner sing,
My God and King!
The heavens are not too high,
His praise may thither fly:
The earth is not too low,
His praises there may grow.
Let all the world in every corner sing,
My God and King!

The church with Psalms must shout,
No door can keep them out:
But above all, the heart
Must bear the longest part.
Let all the world in every corner sing,
My God and King!

Zijn uitgerekte pezen leerden alle snaren in 
welke toonaard deze hoogste dag het beste 
kan worden gevierd.
Speel samen, hart en luit, en weef een lied
aangenaam en lang:
Omdat echter alle muziek op drie pijlers 
berust.
wedijverend en groeiend,
O laat dan ook uw gezegende Geest zijn 
aandeel dragen, en onze fouten goedmaken 
met zijn zoete kunst.

IK HAALDE BLOEMEN
Ik haalde bloemen om op uw weg te strooien;
Ik haalde takken van menig boom:
Maar gij stond op bij het krieken van de dag
En nam uw gaven met u mee.

De zon die in het Oosten rijst,
Al geeft hij licht en geeft het Oosten geur:
Zouden zij met uw opstanding willen 
wedijveren,
dan waren ze aanmatigend

Kan er ooit een andere dag dan deze zijn,
Al pogen ook vele zonnen te schijnen?
We tellen er driehonderd, maar we vergeten:
Er is er maar één en die ene is voor eeuwig.

LIEFDE HEETTE ME WELKOM
Liefde heette me welkom; toch schrok mijn ziel 
terug,
Schuldig aan stof en zonde.
Maar Liefde met haar scherpe blik, ziende hoe 
ik achterbleef zodra ik eenmaal binnen was,
Kwam dichter bij me, vriendelijk vragend
Of ik iets miste.

“Een gast,” antwoordde ik, “die het waard is 
hier te zijn. ”Liefde zei: “Jij zult hem zijn.”
“Ik, de onaardige, de ondankbare? Ach, mijn 
beste,
Ik durf mijn ogen niet naar u op te slaan.”
Liefde nam mijn hand en antwoordde 
glimlachend:
“Wie anders dan ik maakte de ogen?”

“Dat is waar, Heer, maar ik heb ze ontsierd,
Laat mijn schaamte gaan waar hij verdient te 
gaan.”
“En weet je niet,” zegt Liefde, “wie de schuld 
droeg?”
“M’n beste, dan zal ik u bedienen.”
“Jij moet gaan zitten,” zegt Liefde, “en mijn 
vlees proeven:”
Dus ging ik zitten en at.

DE ROEP
Kom, mijn Weg, mijn Waarheid, mijn Leven:
Een Weg die ons adem geeft,
Een Waarheid die elke strijd beëindigt,
Een Leven dat een eind maakt aan de dood.

Kom, mijn Licht, mijn Feestmaal, mijn Kracht:
Een Licht dat een feestmaal toont,
Een Feestmaal dat door zijn overvloed herstelt;
Een Kracht die de gast sterkt.

Kom, mijn Vreugde, mijn Liefde, mijn Hart:
Een Vreugde door niets te schokken:
Een Liefde door niets te scheiden,
Een Hart dat zich in de liefde verblijdt.

ANTIFOON
Laat heel de wereld in elke uithoek zingen:
Mijn God en Koning!.
De hemel is niet zo hoog
Of gezang te Zijner ere kan derwaarts vliegen.
De aarde is niet zo laag
Of liederen te Zijner ere kunnen er groeien.
Laat heel de wereld in elke uithoek zingen:
Mijn God en Koning!.

De Kerk moet met psalmen roepen,
Geen deur kan deze buitensluiten:
Maar bovenal moet het hart
Het grootste aandeel dragen.
Laat heel de wereld in elke uithoek zingen:
Mijn God en Koning!

PAUZE
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 SONGS OF THE FLEET
CHARLES VILLIERS STANFORD

1. SAILING AT DAWN
One by one the pale stars die before the day 
now,
One by one the great ships are stirring from 
their sleep,
Cables all are rumbling, anchors all a-weigh 
now,
Now the fleet’s a fleet again, gliding towards 
the deep.

Now the fleet’s a fleet again, bound upon the 
old ways,
Splendour of the past comes shining in the 
spray;
Admirals of old time, bring us on the bold 
ways!
Souls of all the sea-dogs, lead the line to-day!

Far away behind us town and tower are 
dwindling,
Home becomes a fair dream faded long ago;
Infinitely glorious the height of heav’n is 
kindling,
Infinitely desolate the shoreless sea below.

Now the fleet’s a fleet again   etc.

Once again with proud hearts we make the old 
surrender,
Once again with high hearts serve the age to 
be,
Not for us the warm life of Earth, secure and 
tender,
Ours th’ eternal wandering and warfare of the 
sea.

Now the fleet’s a fleet again   etc.

2. THE SONG OF THE SOU’WESTER
The sun was lost in a leaden sky,
And the shore lay under our lee;
When a great Sou’ Wester hurricane high
Came rollicking up the sea. 
He played with the fleet as a boy with boats
Till out for the Downs we ran,
And he laugh’d with the roar of a thousand 
throats
At the militant ways of man:

Oh! I am the enemy most of might,
The other be who you please!
Gunner and guns may all be right,
Flags a-flying and armour tight,
But I am the fellow you’ve first to fight  
The giant that swings the seas.

A dozen of middies were down below
Chasing the X they love,
While the table curtseyed long and slow
And the lamps were giddy above.
The lesson was all of a ship and a shot,
And some of it may have been true,
But the word they heard and never forgot
Was the word of the wind that blew:

Oh! I am the enemy most of might,   etc.

The Middy with luck is a Captain soon,
With luck he may hear one day
His own big guns a-humming the tune
“’Twas in Trafalgar’s Bay.”
But wherever he goes, with friends or foes,
And whatever may there befall,
He’ll hear for ever a voice he knows
For ever defying them all:

Oh! I am the enemy most of might,   etc.

VERTREK BIJ DAGERAAD
Een voor een sterven de bleke sterren nu het 
dag wordt.
Een voor een ontwaken de grote schepen uit 
hun slaap,
Alle kabels ratelen, alle ankers zijn gelicht.
Nu is de vloot weer een vloot, op weg naar de 
open zee.

Nu is de vloot weer een vloot, gericht op de 
oude routines.
De grootsheid van weleer toont zich in de 
nevel;
Admiraals van vroeger, leidt ons op het drieste 
pad!
Zielen van alle zeerobben, vaar vandaag 
voorop!

Ver achter ons slinken stad en toren,
Thuis is een mooie droom, inmiddels allang 
vervaagd;
Oneindig schoon fonkelt de hemel boven ons,
Oneindig verlaten de kustloze zee onder ons.

Nu is de vloot weer een vloot   etc.

Nogmaals brengen wij vol trots het oude offer.
Nogmaals dienen wij vol moed de tijd die 
komen gaat,
Voor ons niet het warme leven van de Aarde, 
veilig en broos,
Ons wacht het eeuwige zwerven en vechten 
van de zee.

Nu is de vloot weer een vloot   etc.

HET LIED VAN DE ZUIDWESTER
De zon verdween in een loodkleurige hemel
En de kust lag aan onze lijzijde,
Toen er een grote zuidwesterstorm 
Onstuimig aankwam over zee.
Hij speelde met de vloot als een jongetje met 
boten
Totdat we naar de rede van Duins snelden,
En hij lachte brullend als uit duizend kelen
Om de strijdlust van de mens

Oh! Ik ben de vijand met de meeste macht
Ongeacht welke andere je kiest!
Je schutters en kanonnen kunnen prima zijn,
Je vlaggen wapperend en je bepantsering 
hecht,
Maar eerst zul je met mij moeten vechten:
De reus die de zeeën opzweept.

Een tiental cadetten was benedendeks
Op zoek naar hun geliefde X,
Terwijl de tafel traag door zijn knieën zakte
En de lampen erboven duizelig zwaaiden.
De les ging louter over schepen en schoten
En was deels misschien ook wel waar,
Maar het woord dat ze hoorden en nooit meer 
vergaten
Was het woord van de wind die blies.

Oh! Ik ben de vijand   etc.

Een cadet met geluk is spoedig kapitein
Met geluk hoort hij op een dag
Zijn eigen grote kanonnen het lied brommen:
“Het was in de baai van Trafalgar.”
Maar waar hij ook gaat, met vrienden of 
vijanden,
En wat er ook zal gebeuren,
Hij zal altijd een stem blijven horen die hij kent
Die hen allen altijd uitdaagt:

Oh! Ik ben de vijand   etc.
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3. THE MIDDLE WATCH
In a blue dusk the ship astern
Uplifts her slender spars,
With golden lights that seem to burn
Among the silver stars.
Like fleets along a cloudy shore
The constellations creep,
Like planets on the ocean floor
Our silent course we keep.

And over the endless plain,
Out of the night forlorn
Rises a faint refrain,
A song of the day to be born -- 
Watch, oh watch till ye find again
Life and the land of morn.

From a dim West to a dark East
Our lines unwavering head,
As if their motion long had ceased
And Time itself were dead.
Vainly we watch the deep below,
Vainly the void above,
They died a thousand years ago,
Life and the land we love.

But over the endless plain,
Out of the night forlorn
Rises a faint refrain,
A song of the day to be born. 
Watch, oh watch till ye find again
Life and the land of morn.

4. THE LITTE ADMIRAL
Stand by to reckon up your battleships -- 
Ten, twenty, thirty, there they go.
Brag about your cruisers like Leviathans -- 
A thousand men a-piece down below.

But here’s just one little Admiral 
We’re all of us his brothers and his sons,
And he’s worth, O he’s worth at the very least
Double all your tons and all your guns.

See them on the forebridge signalling -- 
A score of men a-hauling hand to hand,
And the whole fleet flying like the wild geese
Moved by some mysterious command.

Where’s the mighty will that shows the way to 
them,
The mind that sees ahead so quick and clear?
He’s there, Sir, walking all alone there -- 
The little man whose voice you never hear.

Stand by,   etc.

There are queer things that only come to 
sailormen;
They’re true, but they’re never understood;
And I know one thing about the Admiral,
That I can’t tell rightly as I should.

I’ve been with him when hope sank under us -- 
He hardly seemed a mortal like the rest,
I could swear that he had stars upon his 
uniform,
And one sleeve pinned across his breast.

Stand by, etc.

Some day we’re bound to sight the enemy,
He’s coming, tho’ he hasn’t yet a name.
Keel to keel and gun to gun he’ll challenge us
To meet him at the Great Armada game.

None knows what may be the end of it,
But we’ll all give our bodies and our souls
To see the little Admiral a-playing him
A rubber of the old Long Bowls!

Stand by, etc.

DE HONDENWACHT
In een blauwe schemering rijzen 
in de achtergrond de ranke masten op,.
Met een gouden glans die lijkt te branden
Tussen de zilveren sterren.
Zoals vloten langs een bewolkte kust
kruipt het hemelgewelf,
Zoals planeten over de bodem van de oceaan
Houden wij onze stille koers

En over de eindeloze vlakte,
uit de eenzame nacht
rijst een vaag refrein op, 
een lied van de dag die straks komt.
Houd de wacht! Waak tot je
het leven en het land van de ochtend hervindt.

Van het schemerige westen naar het donkere 
oosten
gaan onze linies standvastig op weg
Alsof hun beweging al lang was gestopt
en de tijd dood was.
Vergeefs kijken we naar de diepte onder ons,
Vergeefs naar de leegte boven ons,
Ze zijn duizend jaar geleden gestorven,
Het leven en het land waarvan wij houden

En over de eindeloze vlakte,
uit de eenzame nacht,
rijst een refrein op, 
een lied van de dag die straks komt.
Houd de wacht! Waak tot je
het leven en het land van de ochtend hervindt.

DE KLEINE ADMIRAAL
Sta klaar en inventariseer je slagschepen --
Tien, twintig, dertig: daar gaan ze.
Poch over je kruisers als Leviathans --
Elk met duizend man benedendeks.

Maar er is maar één kleine admiraal,
Wij allen zijn broers en zonen,
En hij is op zijn minst twee keer zoveel
Waard als al je tonnen en kanonnen.

Zie ze op de brug staan te seinen --
Een stel zeelui staat hand tot hand te zwaaien,
En de gehele vloot vliegt voort als wilde 
ganzen
Bewogen door een mysterieus commando.

Waar is die machtige wilskracht die hen de weg 
wijst,
De geest die zo snel en duidelijk vooruit kijkt?
Hij is daar, mijnheer, daar loopt hij alleen --
De kleine man wiens stem je nooit zult horen.

Sta klaar   etc. 

Er zijn vreemde dingen die alleen zeelui 
kennen;
Ze zijn waar, maar worden niet begrepen;
En ik weet een ding over de admiraal,
Dat ik echter niet zo goed vertellen kan als ik 
zou moeten 

Ik was bij hem toen de hoop ons in de 
schoenen zonk --
Hij leek nauwelijks sterfelijk zoals de anderen,  
Ik zou zweren dat hij sterren op zijn uniform 
had
En een revers tegen zijn borst gespeld

Sta klaar   etc. 

Op een dag zullen we de vijand zien,
Hij komt, al heeft hij nog geen naam.
Van kiel tot kiel en van kanon tot kanon daagt 
hij ons uit om met de Grote Armada een slag 
te beginnen.

Niemand weet wat daarvan het einde zal zijn,
Maar we zullen allemaal onze ziel en zaligheid 
geven
Om de kleine admiraal te zien die met hem 
speelt
Een kogel uit het oude geschut.

Sta klaar   etc. 
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3. THE MIDDLE WATCH
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Like planets on the ocean floor
Our silent course we keep.

And over the endless plain,
Out of the night forlorn
Rises a faint refrain,
A song of the day to be born -- 
Watch, oh watch till ye find again
Life and the land of morn.

From a dim West to a dark East
Our lines unwavering head,
As if their motion long had ceased
And Time itself were dead.
Vainly we watch the deep below,
Vainly the void above,
They died a thousand years ago,
Life and the land we love.

But over the endless plain,
Out of the night forlorn
Rises a faint refrain,
A song of the day to be born. 
Watch, oh watch till ye find again
Life and the land of morn.

4. THE LITTE ADMIRAL
Stand by to reckon up your battleships -- 
Ten, twenty, thirty, there they go.
Brag about your cruisers like Leviathans -- 
A thousand men a-piece down below.

But here’s just one little Admiral 
We’re all of us his brothers and his sons,
And he’s worth, O he’s worth at the very least
Double all your tons and all your guns.

See them on the forebridge signalling -- 
A score of men a-hauling hand to hand,
And the whole fleet flying like the wild geese
Moved by some mysterious command.

Where’s the mighty will that shows the way to 
them,
The mind that sees ahead so quick and clear?
He’s there, Sir, walking all alone there -- 
The little man whose voice you never hear.

Stand by,   etc.

There are queer things that only come to 
sailormen;
They’re true, but they’re never understood;
And I know one thing about the Admiral,
That I can’t tell rightly as I should.

I’ve been with him when hope sank under us -- 
He hardly seemed a mortal like the rest,
I could swear that he had stars upon his 
uniform,
And one sleeve pinned across his breast.

Stand by, etc.

Some day we’re bound to sight the enemy,
He’s coming, tho’ he hasn’t yet a name.
Keel to keel and gun to gun he’ll challenge us
To meet him at the Great Armada game.

None knows what may be the end of it,
But we’ll all give our bodies and our souls
To see the little Admiral a-playing him
A rubber of the old Long Bowls!

Stand by, etc.

DE HONDENWACHT
In een blauwe schemering rijzen 
in de achtergrond de ranke masten op,.
Met een gouden glans die lijkt te branden
Tussen de zilveren sterren.
Zoals vloten langs een bewolkte kust
kruipt het hemelgewelf,
Zoals planeten over de bodem van de oceaan
Houden wij onze stille koers

En over de eindeloze vlakte,
uit de eenzame nacht
rijst een vaag refrein op, 
een lied van de dag die straks komt.
Houd de wacht! Waak tot je
het leven en het land van de ochtend hervindt.

Van het schemerige westen naar het donkere 
oosten
gaan onze linies standvastig op weg
Alsof hun beweging al lang was gestopt
en de tijd dood was.
Vergeefs kijken we naar de diepte onder ons,
Vergeefs naar de leegte boven ons,
Ze zijn duizend jaar geleden gestorven,
Het leven en het land waarvan wij houden

En over de eindeloze vlakte,
uit de eenzame nacht,
rijst een refrein op, 
een lied van de dag die straks komt.
Houd de wacht! Waak tot je
het leven en het land van de ochtend hervindt.

DE KLEINE ADMIRAAL
Sta klaar en inventariseer je slagschepen --
Tien, twintig, dertig: daar gaan ze.
Poch over je kruisers als Leviathans --
Elk met duizend man benedendeks.

Maar er is maar één kleine admiraal,
Wij allen zijn broers en zonen,
En hij is op zijn minst twee keer zoveel
Waard als al je tonnen en kanonnen.

Zie ze op de brug staan te seinen --
Een stel zeelui staat hand tot hand te zwaaien,
En de gehele vloot vliegt voort als wilde 
ganzen
Bewogen door een mysterieus commando.

Waar is die machtige wilskracht die hen de weg 
wijst,
De geest die zo snel en duidelijk vooruit kijkt?
Hij is daar, mijnheer, daar loopt hij alleen --
De kleine man wiens stem je nooit zult horen.

Sta klaar   etc. 

Er zijn vreemde dingen die alleen zeelui 
kennen;
Ze zijn waar, maar worden niet begrepen;
En ik weet een ding over de admiraal,
Dat ik echter niet zo goed vertellen kan als ik 
zou moeten 

Ik was bij hem toen de hoop ons in de 
schoenen zonk --
Hij leek nauwelijks sterfelijk zoals de anderen,  
Ik zou zweren dat hij sterren op zijn uniform 
had
En een revers tegen zijn borst gespeld

Sta klaar   etc. 

Op een dag zullen we de vijand zien,
Hij komt, al heeft hij nog geen naam.
Van kiel tot kiel en van kanon tot kanon daagt 
hij ons uit om met de Grote Armada een slag 
te beginnen.

Niemand weet wat daarvan het einde zal zijn,
Maar we zullen allemaal onze ziel en zaligheid 
geven
Om de kleine admiraal te zien die met hem 
speelt
Een kogel uit het oude geschut.

Sta klaar   etc. 
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5. FARE WELL
Mother, with unbowed head
Hear thou across the sea
The farewell of the dead,
The dead who died for thee.

Greet them again with tender words and grave,
For, saving thee, themselves they could not 
save.
To keep the house unharmed
Their fathers built so fair,
Deeming endurance armed
Better than brute despair,

They found the secret of the word that saith,
“Service is sweet, for all true life is death.”
So greet thou well thy dead
Across the homeless sea,
And be thou comforted
Because they died for thee.

Far off they served, but now their deed is done
For evermore their life and thine are one.

 

JERUSALEM
CHARLES HUBERT HASTINGS PARRY

And did those feet in ancient time
Walk upon England’s mountains green?
And was the holy Lamb of God
On England’s pleasant pastures seen?
And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark Satanic mills?

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear! O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!

I will not cease from mental fight;
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem,
In England’s green and pleasant land.

 
Land of Hope and Glory, Mother of the free,

How shall we extol thee, who are born of thee?

Wider still and wider shall thy bounds be set.

God, who made thee mighty, make thee 
mightier yet!!
God, who made thee mighty, make thee 
mightier yet!

VAARWEL
Moeder, met ongebogen hoofd
Hoor over de zee, 
Het vaarwel van de doden,
De doden die voor u stierven.

Groet hen opnieuw met tedere woorden en 
ernst,
Want zij kwamen om toen zij u redden.
Om het huis onbeschadigd te houden
dat hun vaders zo oprecht bouwden,
Gewapend met hoog geacht geduld,
Liever dan met brute wanhoop.

Zij vonden het geheim van de gesproken 
woorden:
“Plicht is zoet, omdat het ware leven de dood 
is.”
Groet daarom uw doden
Over de thuisloze zee,
En wees getroost 
want zij stierven voor u.

Ver weg dienden zij, maar nu is hun taak 
volbracht
Voor altijd zijn hun leven en het uwe één.

 

Liepen we in vroeger tijden 
op Engelands groene bergen?
En hebben we het heilige Lam van God
op Engelands aangename weiden gezien?
En scheen het goddelijke gelaat
op onze bewolkte heuvels?
En was Jeruzalem gebouwd
tussen deze donkere duivelse fabrieken?

Breng mij mijn boog van brandend goud!
Breng mij mijn pijlen van verlangen!
Breng mij mijn speer! Oh, wolken ga open!
Breng mij mijn brandende strijdwagen! 

Ik zal de geestelijke strijd niet staken
Noch zal mijn zwaard in mijn hand rusten
Totdat wij Jeruzalem hebben gebouwd
In Engelands groene en aangename land. 

Land van Hoop en Glorie, Moeder van de 
vrijen,
Hoe zullen wij u verheerlijken, die van u zijn 
geboren?
Ruimer, steeds ruimer, zullen uw grenzen 
worden gesteld.
God, Die u machtig heeft gemaakt, maakt u 
nog machtiger!!
God, Die u machtig heeft gemaakt, maakt u 
nog machtiger!

LAND OF HOPE AND GLORY
EDWARD ELGAR

Graag maken we u opmerkzaam op ons

VOLGENDE CONCERT OP VRIJDAG 23 MAART 2018 IN DEZE KERK

Op vrijdag 23 maart 2018 zal Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella een uitvoering geven van de

JOHANNES PASSION van J.S. BACH
in de Delftse Raamstraatkerk. Het geheel staat onder muzikale leiding van 

dirigent Johan Sonneveld met begeleiding door het Holland Symfonie Orkest.

 
LET U OP NADERE AANKONDIGINGEN VIA ONZE WEBSITE 

WWW.CANTARELLA.NL.
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Bij dit concert zingen mee:
Sopranen   Patty Adelaar, Helma van den Bergh, Ingrid Dam, Kaat Deprez, Lies van Eijk, Cécile Fassaert, 
Netty Figaroa, Carla Gerbrands, Margit Gill, Marja Groot, Eva Hermans, Adry Hoevenaars, Renate Kelter, 
Marjanne Laansma, Willy de Lang, Elzelina van Lent, Margret van der Maarel, Beppy van der Meijden,  
Alie Notenboom, Anita Rocchi, Tineke Schoonakker, Esmeralda van der Schrier, Jolanda Verweij.

Alten   Inge Baltus, Joyce Beumer, Mariet Biever, Ivonne Brans, Joke Bruinzeel, Mirjam de Bruyn, Corry Buijs, 
Mariska Dötsch, Diet Draisma, Loekie ten Have, Nelli van der Hoek, Reina Hollestelle, Rietje de Jager,  
Agnes de Jong, Marlies Krul, Marian van Loenen, Greta Oostenbrug, Jeanine Pasman, Gabriëlle Ponjee, 
Christien Rodenburg, Wies Rood, Peyronne Solis, Toos Thoolen, Corry Unger, Marga Vintges,  
AnneMichelle Wiersma, Susanne Wilmer, Josien Woudstra, Netty Zegers, Mireille Zwaan.

Tenoren   Arie van den Bergh, Jaap, Boon, Nico, Bouman, Bert van den Braak, Hans Geers, Kees de Graaff, 
Frank de Kiefte, Sander Siebenga, Embert van Tilburg, Ron Wesenbeek, Evert Woudstra.

Bassen   Jurjen Battjes, Jan Bijl, Rob Duijs, Jelle Faddegon, Faas Groot, Cees den Hertog, Gerard 
Hollestelle, André Huijben, Gerben Joustra, Bart-Jan Kelter, Pieter Kruit, Rob te Lintel Hekkert, Wytze 
Oostenbrug, Jan Edo Otten, Aren Roetman, Kees Smilde, Willibrord Smit, Paul Visee.

Meezingen met Cantarella??
Dat kan!!
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, voor alle stemgroepen. Heeft u altijd 
alwillen meezingen in een (groot) koor?
Kom dan eens naar onze open repetities in het Voorhuis aan de Voorstraat 
64, dinsdagavond van 20.15 tot 22.15.

Zie onze website www.cantarella.nl/meezingen 
voor nadere informatie.

De eerstvolgende open repetities zijn op dinsdag 
9 en 16 januari 2018.

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA
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COLOFON  Dit programmaboekje is een uitgave van ZOV Cantarella. 
 Tekst: ZOV Cantarella Vormgeving: P& ontwerp, Maasland  Drukwerk: Druk. Tan Heck, Delft

Afbeelding posters, flyers en omslag:
Claude Monet, De Thames onder 
Westminster (1871)
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CANTARELLA MEETS BRITANNIA
Op vrijdag 17 november voert Cantarella onder leiding van dirigent Johan  Sonneveld 
koorwerken uit van bekende Engelse componisten, zoals Ralph  Vaughan Williams en 
Edward Elgar. Solist is de bariton Henk Neven. Het Holland Symfonie Orkest  begeleidt 
het koor en speelt daarnaast ook Nimrod uit Elgars  Enigma Variations.

Voor de pauze staan religieuze werken op het programma. 

Van Edward Elgar (1857-1934) worden Te Deum en Benedictus (1897) uitgevoerd, twee hoog-
staande koorwerken in de beste Britse traditie. Vaughan Williams componeerde Five Mystical 
Songs in de jaren 1906-1911 op teksten van de dichter George Herbert. Het is een spiritueel 
werk waarin solo en koor elkaar soms afwisselen en het koor in het derde deel op de melodie  
O Sacrum Convivium als begeleiding fungeert.

Na de pauze komen wereldlijke werken aan bod.

Uit de tijd dat Engeland als trotse wereldmacht de wereldzeeën bevoer dateert Songs of the 
Fleet uit 1910 van Charles Villiers Stanford, op teksten van Henry Newbolt. Dat daarin de  Britse 
Marine centraal staat, zal duidelijk zijn. Te horen zijn onder meer het wat triomfantelijke  Sailing 
at Dawn, het vrolijke The Little Admiral en een lied over de hondenwacht. Elgar orkestreerde 
 Jerusalem van Hubert Parry (op tekst van William Blake). Dit werk is heel bekend van het jaar-
lijkse “Last Night of the Proms” en wordt wel gezien als het tweede  Engelse volkslied. Een ander 
vast onderdeel van dat evenement is Elgars Pomp &  Circumstance nr.1 (beter bekend als “Land 
of Hope and Glory”), waarmee dit concert van Cantarella zal worden afgesloten.

VRIJDAG 17 NOVEMBER 2017  –  RAAMSTRAATKERK  DELFT
HENK NEVEN - BARITON       HOLLAND SYMFONIE ORKEST       JOHAN SONNEVELD - DIRIGENT           

Aanvang: 20.15 uur. Kerk open vanaf 19.30 uur.  Kaarten: voorverkoop € 25,–; aan de kerk € 27,–; 
Jongeren tot 18 jaar € 17,50. Prijzen inclusief een consumptie en programma boekje.  
Kaartverkoop via muziekhandel Van Buytene, de leden van Cantarella en de website:

WWW.CANTARELLA.NL

zang- en oratoriumvereniging
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