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O mon coeur
Concertreeks 2019 door het Noordelijk Vocaal Ensemble 
o.l.v. Leendert Runia.

Het Noordelijk Vocaal Ensemble (NVE) richt zich al bijna 35 jaar op hedendaagse en 
weinig uitgevoerde koormuziek. Soms met een uitstapje naar nieuw geschreven werk 
van een nog levende componist, al dan niet in opdracht. “Moderne muziek is moeilijk!”? 
Nee: onder leiding van dirigent Leendert Runia weet het NVE welluidende composi-
ties op hoog niveau te laten horen en deze minder gehoorde klanken als een bijzonder 
oorstrelende ervaring aan het publiek mee te geven. 
 Het NVE wijdt zich in zijn huidige concertprogramma aan het thema ‘Liefde’, en dit 
in al haar veelkleurigheid: een priester bezingt de liefde voor zijn godin, het verlangen 
naar de afwezige geliefde wordt geuit, er klinkt de hoop op vertroosting door liefde, en 
ook het verlangen naar verbondenheid met schoonheid of de natuur wordt bezongen.
 Het koor zoekt graag de verbinding met andere vormen van kunst, allen dragers van 
cultuur. Dit keer met de dans. Waar in de muziek de gezongen tekst mede drager is van 
betekenis, daar valt het verbale aspect in de dans volkomen weg. Hier is beweging de 
ultieme drager van expressie. 

Het programma
Van Francis Poulenc zingt het NVE ‘Sept Chansons pour choeur a cappella’, op gedich-
ten van Guillaume Appolinaire en Paul Eluard, die gaan over de liefde, verlangen naar 
en verheerlijking van het vrouwelijk schoon. Ton de Leeuw schreef ‘A cette heure du 
jour’, een Franse vertaling van een oude Soemerische tekst waarin een koninklijke ge-
schiedschrijver zijn liefde bezingt voor de priesteres Gémétar-Sirsira. Liederen als ‘Four 
Songs of Love’ (2004) van Sven-David Sandström op teksten uit Het Hooglied, en ‘Un 
beau baiser’ (1980) van Louis Andriessen, uit de opera ‘George Sand’ zijn prachtig 
getoonzet. De blinde Franse componist Jean Langlais schreef ‘Deux Chansons’, op tek-
sten van de Middeleeuwse dichter Clement Marot. Van James MacMillan zingt het NVE 
‘The Gallant Weaver’, op tekst van de Schotse dichter Robert Burns, over een meisje 
dat smoorverliefd is op een simpele wever en niet op een rijke jongeman, van wie haar 
vader vindt dat ze daar mee moet trouwen. William Hawley schreef ‘Two Motets’ op 
eeuwenoude teksten. Naast hun gelijkvormigheid in thematisch materiaal contrasteren 
de motetten door hun toonzetting: het eerste in majeur, het tweede daarop reflecte-
rend in mineur.

De beide duetten door dansers Clara Franke en Claudio Agnorelli zijn een resultante 
van movement research en contactimprovisatie onder begeleiding van choreograaf 
 Rogier Dasselaar. Zij hebben zich daarbij laten inspireren door ‘De Liefde’ in het alge-
meen en het repertoire van onze concertreeks ‘O mon coeur’ in het bijzonder.


