Ziel en Zaligheid – 30 jaar Franz Liszt Kamerkoor
Zondag 11 mei 15.15 uur, Engelse Kerk, Begijnhof, Amsterdam
Franz Liszt Kamerkoor o.l.v. Eric Jan Joosse
m.m.v.
Daniël Hermán Mostert (bariton)
Henny Heikens (orgel)

Het Franz Liszt Kamerkoor zingt al 30 jaar met Ziel en Zaligheid.
In ons jubileumconcert zingen we ook over Ziel en Zaligheid, en over veel meer….
Op het programma staan geestelijke en wereldlijke werken van Franz Liszt, Albert de
Klerk, Edvard Grieg, Jurriaan Andriessen en Antonín Dvořák.
De componist Franz Liszt heeft naast zijn bekende grootse en meeslepende piano- en
orkestcomposities ook prachtig verstilde en verinnerlijkte koorstukken geschreven.
Eén van de hoogtepunten uit dat repertoire horen we in ons concert: die Seligkeiten
(de Zaligsprekingen) voor baritonsolo, koor en orgel.
‘Andante con pietà’ staat als aanduiding boven de compositie en inderdaad, na een
eenvoudige orgel inleiding klinken de eerste tonen van de bariton vol barmhartigheid
‘Glückselig sind…’ het koor beantwoord de tekst en melodie van de solist in volle
meerstemmigheid. Een mooie rolverdeling in eenvoud en meerstemmigheid.
Maar de rol van het koor gaat veranderen, waar in het begin het koor de tekst van de
solist herhaalt groeit verderop het initiatief van het koor en vult het de bariton aan,
het enthousiasme neemt toe in energieke klanken. Na dit ‘energico’ komt uiteindelijk
weer de rust, aan het eind van de compositie zingt het koor éénstemmig en eenvoudig
‘Amen’.
Een zalig stuk.
Heerlijke muziek is ook de cyclus ‘Vitis Florigera’ van Albert de Klerk, een serie van 8
motetten voor koor en orgel. Albert de Klerk schildert in dit werk met klankkleuren,
door een prachtige variatie in de bezetting van het koor en een sprankelende
orgelpartij, vertolkt door Henny Heikens.
Na de pauze klinken twee psalmen van Grieg voor bariton en koor: ‘Wie bist du doch
schön’ en ‘Im Himmelreich’. En zingt bariton Daniël Hermán Mostert twee Biblische
Lieder van Antonín Dvořák.
Met wereldlijke werken van Jurriaan Andriessen en Antonín Dvořák besluit het Franz
Liszt Kamerkoor dit jubileumconcert .
Van harte aanbevolen om met Ziel en Zaligheid dit concert bij te wonen.
Eric Jan Joosse
(meer informatie is te vinden op www.franzlisztkamerkoor.nl)
Toegangsprijs: € 15, - ;
Vrienden van het Franz Liszt Kamerkoor & CJP € 12.50
Kinderen tot 12 jaar € 7.50

