
 

 
 

  



 

 

 

Programma: 

1. Rossini Kyrie uit Petite Messe Solennelle 

2. Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine 

3. Intermezzo voor piano en viool: 
 J. Svendsen Romanze opus 26 

4. Arvo Pärt Solfeggio 

5. Ola Gjeilo Ubi Caritas 

6. Ola Gjeilo The Ground 

7. Morton Lauridsen Sure on this shining Night 

8. Intermezzo voor piano en 2 violen: 
 G. F. Händel Sonata 6 (Larghetto – Allegro- Allegro) 

9. Randall Thompson Alleluia 

10. Edward Elgar The Snow 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samenstelling en lay-out: Dick Appel en Johan de Vries 
Bronnen: Internet (o.a. Wikipedia en tekstboekjes andere koren) 
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Geachte bezoekers,  
 
Dit voorjaar trakteert Soli u op een Tea Concert. 
Een concert met een staartje. Na afloop wordt u 
onthaald op een kopje koffie of thee met gebak. 
Ons koor kent naast zangers ook bakkers en u mag 
zelf oordelen welke kwaliteit u het beste vindt. 
Zoals eerder gemeld, kunnen wij om financiële 
redenen niet meer ieder jaar een uitvoering van Bachs Johannes Passion 
verzorgen. Maar om helemaal geen uitvoering in het voorjaar te geven ging 
ons toch te ver. Vandaar deze oplossing: een Tea Concert. In ruim een uur 
laten we u een kant van ons koor zien en horen die u tot nu toe niet kende: 
het zingen van liederen. Marcel Joosen, onze dirigent, heeft een aantrekkelijk 
en afwisselend programma samengesteld, waarin de veelzijdigheid van Soli 
naar voren komt. 
Rossini, Fauré en Elgar vertegenwoordigen de 19e eeuw, Pärt, Lauridsen en 
Thompson de 20e. De Noor Gjeilo is de nieuwkomer met werk uit het begin 
van deze eeuw. En als slagroom op de taart wordt de koorzang afgewisseld 
met twee instrumentele intermezzi van piano en viool. 
Ik wens u niet alleen een aangenaam concert toe, maar ook een smakelijke 
afsluiting van deze middag. 

Wil Eiting, voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 

Is uw mobiele telefoon uitgeschakeld? 
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De Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria is opgericht op 16 december 1918 na een 
fusie van twee christelijke, gemengde zangverenigingen. Het repertoire bestaat uit 
muziekstukken voor solisten, koor en orkest met in z’n algemeenheid een 
geestelijk karakter. Dat kunnen bijvoorbeeld oratoria, cantates en missen zijn. Het 
koor geeft tot nu toe elk jaar twee uitvoeringen in de Oosterkerk te Hoorn. Al 
gedurende een reeks van jaren voerde het koor jaarlijks op Witte Donderdag de 
Johannes Passion van Johann Sebastian Bach uit. In verband met de beperkte 
financiële middelen van het koor is gekozen voor een uitvoering om de twee jaar. 
De najaarsconcerten zijn heel afwisselend: werken van bekende of minder bekende 
componisten van 1650 tot heden. Volgend jaar viert Soli haar eeuwfeest! 
 

Dirigent Marcel Joosen studeerde bij 
Jan Pasveer aan het Sweelinck 
Conservatorium te Amsterdam en 
behaalde in 1983 het diploma 
Koordirectie Uitvoerend Musicus. Een 
jaar eerder studeerde hij aan dit 
conservatorium af voor het hoofdvak 
piano. Hij is werkzaam als docent 
piano, musical en eigentijdse zang. 
Daarnaast is hij artistiek leider van 
Toonkunst Alkmaar, de 

oratoriumverenigingen Soli De Gloria te Hoorn, Stem en Snaren te Enkhuizen en 
het Pauluskoor te Amstelveen. Bij Soli Deo Gloria leidt hij de regelmatig 
terugkerende uitvoeringen van Bachs Johannes Passion. Van de najaarsconcerten 
van ‘Soli’ noemen wij onder veel meer Händels Messiah, Mozarts Requiem, het 
Magnificat en het Requiem van Rutter, De Schipbreuk van Wagenaar, de Elias van 
Mendelssohn en de Cantata Ecologica van Steven Hoogenberk. Met projectkoren 
gaf hij concerten in Boedapest, Berlijn en in 2016 in Praag.  
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Pianist Alexander Koeznetsov werd in 1950 geboren 
in Astrakan (Rusland). In 1970 deed hij eindexamen 
aan het muziekcollege van Astrakan en ging daarna 
naar het conservatorium in Kiev. Na het beëindigen 
van zijn opleiding aan het conservatorium (1975) 
werkte hij tot 1980 bij het Opera- en Ballettheater 
van Novosibirsk als begeleider en co-repetitor van 
zangers. Vanaf 1979 was hij vakdocent piano en 
hoofd van de afdeling begeleiding en kamermuziek 
bij het muziekcollege van Novosibirsk. Daarnaast 
trad hij met verschillende vocalisten en 
instrumentalisten op in onder meer St. Petersburg 
en Moskou. 
Sinds hij in 1995 in Nederland kwam wonen, 
verleende hij zijn medewerking aan diverse 
operaproducties o.a. van de Nederlandse Opera, de Nationale Reisopera, Opera 
Minora en Opera Spanga. Verder begeleidde hij masterclasses van Cora Canne 
Meijer, Willard White en Galina Vishnevskaja. Hij werkte tussen 1995 en 2004 als 
co-repetitor bij het Rotterdams Conservatorium. Momenteel houdt hij zich bezig 
met het coachen van zangers en het begeleiden van koren en solisten. Vanaf 2007 
is hij pianist en repetitor bij Thalia Opera & Operette Amsterdam en sedert 2008 
tevens dirigent. Vanaf 2016 is Alexander tevens de vaste begeleider van Soli Deo 
Gloria. 
 
 
Naast Alexander Koeznetsov wordt medewerking verleend door Tony Rous en 
Gregor Overtoom, beiden viool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto’s op deze beide pagina’s: Marc Dorleijn 
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1. Kyrie uit de Petite Messe Solennelle 

 Gioacchino Rossini (29 februari 1792 – 13 november 1868) 
 

In 1863 schreef Rossini als zijn laatste van zijn ruim honderdvijftig in Péchés de 
vieillesse gebundelde miniaturen zijn Messe solennelle voor een klein vierstemmig 
koor van 12 leden, inclusief de vier solisten, twee piano’s en een harmonium. 
Rossini noemde zijn mis, niet zonder ironie, ‘petite’, hoewel het een tamelijk, 
uitgebreid werk is, geschreven in opdracht van de graaf Michel-Frédéric Pillet-Will 
en bestemd om vertolkt te worden in de privékapel bij hun Parijse woning. De mis 
werd voor het eerst uitgevoerd op 14 maart 1864. 
Rossini schreef later nog een orkestversie, aangevuld met een sopraanaria ‘O 
salutaris Hostia’. Soli zingt vanmiddag het eerste deel van de mis, het Kyrie. 
 
 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 

 Heer, ontferm U over ons. 
Christus, ontferm U over ons. 
Heer, ontferm U over ons. 

 
 
2. Cantique de Jean Racine 

 Gabriel Fauré (2 mei 1845 – 4 november 1924) 
 

Cantique de Jean Racine (opus 11) is een werk voor gemengd koor en piano of 
orgel, geschreven door de toen negentienjarige componist in 1864-5. Met het stuk 
won Fauré de eerste prijs toen hij afstudeerde aan de 'École Niedermeyer' te Parijs. 
Het werk, opgedragen aan César Franck, werd voor het eerst uitgevoerd het 
daaropvolgende jaar op 4 augustus 1866, begeleid door strijkers en orgel. Fauré 
maakte twee andere begeleidingsmogelijkheden: in 1866 voor vijfstemmig 
strijkorkest als ook een versie voor orkest in 1906. 
De tekst, ‘Verbe égal au Très-Haut’, is een parafrase van Jean Racine (Hymnes 
traduites du Bréviaire romain, 1688) van de pseudo-ambrosiaanse hymne voor 
dinsdag in de metten, Consors paterni luminis. 
 
 

Verbe égal au Très-Haut, Notre 
unique espérance, 
Jour éternel de la terre et des 
cieux, 
nous rompons le silence de la 
paisible nuit, 
Divin Sauveur, jette sur nous les 
yeux! 
 

 Woord gelijk aan de Allerhoogste, onze 
enige hoop, 
Eeuwig licht van de aarde en de 
hemelen, 
wij verbreken de stilte van de vredige 
nacht, 
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons! 
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Répands sur nous le feu de ta 
grâce puissante, 
que tout l'enfer fuie au son de ta 
voix, 
Dissipe le sommeil d'une âme 
languissante, 
qui la conduit à l'oubli de tes lois! 
Ô Christ, sois favorable à ce 
peuple fidèle 
pour te bénir maintenant 
rassemblé, 
 
Reçois les chants qu'il offre à ta 
gloire immortelle 
et de tes dons qu'il retourne 
comblé! 

Verspreid over ons het vuur van Uw 
machtige genade, 
opdat de gehele hel vlucht bij het geluid 
van uw stem,  
Verdrijf de slaap van de sluimerende 
ziel, die hem leidt tot het vergeten van 
Uw wetten! 
O Christus, ontferm U over dit trouwe 
volk 
dat nu verzameld is om u te zegenen. 
 
 
Ontvang de gezangen die het u 
aanbiedt tot uw onsterfelijke glorie 
En laat het verzadigd van uw gaven 
terugkeren! 

 
 
3. Intermezzo voor piano en viool 
 J. Svendsen - Romanze opus 26 

 
 
4. Solfeggio 

 Arvo Pärt (Estland 1935) 
 

Arvo Pärt is een Estse componist. Hij is een van de belangrijkste hedendaagse 
componisten van sacrale muziek. Zijn composities zijn onder meer geïnspireerd 
door de Gregoriaanse muziek en de middeleeuwse componisten als Josquin Des 
Prez, Guillaume de Machault, Jacob Obrecht en Johannes Ockeghem. 
Hij noemt zijn muziek zelf tintinnabular (van het Latijn tintinnabuli, hetgeen klokjes 
of kleine bellen betekent), muziek die klinkt als het geluid van bellen of klokken. 
Deze muziek wordt gekenmerkt door simpele harmonieën, vaak ook door enkele 
noten of drieklanken die volgens de componist als bellen klinken.  
De tekst van zijn compositie Solfeggio is heel simpel: ‘do-re-mi-fa-so-la-si-do’. Maar 
in plaats van een simpele toonladder hoort u een ingewikkeld langzaam 
uitgesponnen klankenpatroon.  
 
 
5.  Ubi caritas et amor 
 Ola Gjeilo (Noorwegen, 1978) 

 

Gjeilo's opleiding als pianist begon bij Wolfgang Plagge (klassiek) en Ole Henrik 
Giørtz (jazz). Na het studeren aan de Noorse Academie voor Muziek (Norges 
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musikkhøgskole), zette hij zijn studie compositie voort aan de Royal Academy of 
Music in Londen. In 2001 trok hij naar New York, waar hij in 2006 een mastertitel in 
klassieke compositie behaalde aan de Juilliard School. Hierna studeerde Gjeilo ook 
nog filmmuziek in Beverly Hills en momenteel werkt hij fulltime als componist in 
New York. Gjeilo's composities bestaan vooral uit werken voor piano, 
harmonieorkest en koor (al dan niet met piano- of orkestbegeleiding). Ook bracht 
hij een aantal cd's uit, waarop deze composities gebundeld werden. 
 
 

Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 
Congregavit nos in unum Christi 
amor.  
Exsultemus et in ipso 
jucundemur.  
Timeamus et amemus Deum 
vivum  
et ex corde diligamus sincero. 

 Waar barmhartigheid en liefde is, 
daar is God. De liefde van Christus 
heeft ons verenigd. 
 
Laat ons juichen en blij zijn in Hem. 
Laat ons de levende God vrezen 
en met een oprecht hart liefhebben. 

 
 

  

6. The Ground 

 Ola Gjeilo (Noorwegen, 1978) 
 

In 2008 componeerde Ola Gjeilo de Sunrise Mass. The Ground is ontleend aan een 
koraal uit het laatste deel van deze mis. Gjeilo omschrijft de compositie met 
termen als oplossing, bevrijding en opluchting. Na de lange reis die de mis 
uitbeeldt door zo veel verschillende emotionele landschappen, is The Ground de 
plaats van absolute vrede, rust en verademing. Het is zoals iemand dat voelt als hij 
na een lange reis zijn bestemming heeft bereikt. Niet langer drijft de muziek in 
cirkels uiteen, gaat omhoog met de zon, is druk in de stad of bezig de eigen 
persoonlijkheid te vinden, maar weerspiegelt deze het één zijn van de mensheid en 
de aarde. Hierin ligt besloten het bewustzijn dat alles een fundament (Ground) 
heeft. 
 
 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Osanna in excelsis. 
Benedictus qui venit in nomine 
Domini.  
Osanna in excelsis. 
Dona nobis pacem. 

 Vol zijn hemel en aarde van uw 
heerlijkheid. Hosanna in de Hoge. 
Gezegend Hij die komt in de Naam 
des Heren. 
Hosanna in de Hoge. 
Geef ons vrede. 
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7. Sure on this shining night 

 Morton Lauridsen (U.S.A 27 februari 1943) 
 

Lauridsen is de zoon van Deense immigranten, die opgroeide in de staat Oregon. 
Sinds 1972 is hij hoogleraar compositie aan de University of Southern California 
(Thornton School of Music). Lauridsen heeft een groot aantal geestelijke 
composities op zijn naam staan. Zijn O magnum Mysterium en Lux aeterna staan 
op het repertoire van katholieke (kerk)koren over de gehele wereld. Ook is er een 
groot aantal cd-opnames met het werk van Lauridsen. Zijn werk heeft een sterk 
mystiek karakter. Lauridsen werd meermalen onderscheiden. In 2007 ontving hij 
de National Medal of Arts uit handen van de Amerikaanse president George. W. 
Bush. 
Het gedicht Sure on this shining night is van James Agee, afkomstig uit zijn 
poëziebundel Permit Me Voyage (1934). Lauridsen nam het in 2005 op in zijn 
drieluik Nocturnes, waaraan later nog een vierde gedicht werd toegevoegd. 
 

Sure on this shining night 
of star made shadows round 
kindness must watch for me 
this side the ground 
on this shining night. 
 

The late year lies down the north 
All is healed, all is health 
High summer holds the earth 
Hearts all whole 
Sure on this shining night. 
 

Sure on this shining night 
I weep for wonder wand'ring far 
alone 
of shadows on the stars 
Sure on this shining night. 

 In deze flonkerende nacht  
maken sterren silhouetten rond  
terwijl voor mij de liefde zacht  
waakt hier beneden op de grond 
in deze stralend heldere nacht. 
 

Onder de noordkim rust het voorbije jaar 
nu alles heel is en geheeld 
hoogzomer sluit de aarde in haar armen 
om aller harten te verwarmen 
in deze stralend heldere nacht. 
 

In deze flonkerende nacht  
dwaal ik verwonderd en alleen 
onder sterrenlommer en ik ween 
in deze stralend heldere nacht. 

 
 

8. Intermezzo voor piano en twee violen 
 G.F. Händel – Sonata 6 (Larghetto – Allegro – Allegro) 

 
 
9. Alleluia 

 Randall Thompson (21 april 1899 – 9 juli 1984) 
 

Ira Randall Thompson was een Amerikaans componist, dirigent en 
muziekpedagoog. Thompsons bekendste koorwerk is zijn a capella Alleluia, in 
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opdracht van Serge Koussevitzky en het Boston Symphony Orchestra geschreven 
voor de openingsceremonie van het Berkshire Music Center (thans Tanglewood 
Music Center) op 8 juli 1940. Het werd gecomponeerd vlak daarvoor, tussen 1 en 5 
juli, dus kort na de capitulatie van Frankrijk. Thompson zei zelf dat het onmogelijk 
was dit Alleluia vreugdevol te laten klinken. Desondanks is het werk buitengewoon 
populair: in 2014 waren bijna drie miljoen exemplaren van de partituur verkocht. 
De tekst bestaat uit niet meer dan het woord ‘halleluja’, afgesloten met een 
eenvoudig ‘amen’. 
 
 
10. The Snow 

 Edward William Elgar (2 juni 1857 – 23 februari 1934) 
 

The Snow (opus 11, nr. 1) is een oorspronkelijk voor driestemmig vrouwenkoor 
geschreven werk naar een gedicht van Elgars vrouw Caroline Alice. Elgar schreef 
het in 1894 en droeg het werk op aan Mrs. E.B.(Harriet) Fitton, een pianiste 
waarmee hij vaak optrad bij plaatselijke concerten en muziekavonden. De 
oorspronkelijke begeleiding is voor piano en twee violen. Elgar maakte zelf een 
bewerking voor orkest. Het stuk is door John Pinter gearrangeerd voor vierstemmig 
gemengd koor. 
 
 

O snow, which sinks so light, 
Brown earth is hid from sight, 
O soul, be thou as white, 
O soul, be thou as white as 
snow, 
 

O snow, which falls so slow, 
Dear earth quite warm below; 
O heart, so keep thy glow, 
Beneath the snow. 
 

O snow, in thy soft grave, 
Sad flow’rs the winter brave; 
O heart, so soothe and save,  
as does the snow. 
 

The snow must melt, must go, 
Fast as water flow. 
Not thus, my soul, O sow, 
Thy gifts to fade like snow. 
 

O snow, thou'rt white no more, 
Thy sparkling too, is o'er; 

 O sneeuw, die zo zachtjes valt, 
Bruine aarde verbergt voor het gezicht. 
O ziel, wees jij zo wit, 
O ziel, wees jij zo wit als sneeuw. 
 
 

O sneeuw, die zo langzaam valt, 
Goede aarde heel warm daaronder. 
O hart, blijf ook zo warm gloeien 
Onder de sneeuw. 
 

O sneeuw, in je zachte graf, 
Trieste bloemen trotseren de winter  
O hart, zo kalm en veilig,  
Zoals de sneeuw doet. 
 

De sneeuw moet smelten, moet gaan, 
Snel als het water stroomt. 
Mijn ziel, o zaai je gaven niet zo 
Dat ze als sneeuw verdwijnen. 
 

O sneeuw, je bent niet langer wit, 
Ook je schittering is over. 
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O soul, be as before,  
was bright the snow. 
 

Then as the snow all pure, 
O heart be, but endure; 
Through all the years full sure, 
Not as the snow. 
 

O ziel, wees zoals hiervoor 
De sneeuw nog stralend was. 
 

En dan, o hart, wees zoals de sneeuw  
Geheel zuiver, maar blijf zoals je bent, 
Zelfverzekerd door de jaren heen, 
Niet zoals de sneeuw. 
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De stichting Amici di Soli is opgericht om het luisteren en beoefenen van de 
klassieke koormuziek en de klassieke zang te ondersteunen en te bevorderen. 
 

De stichting wil alle mogelijkheden benutten om een breder publiek te 
enthousiasmeren om zowel actief als passief van deze kunstvormen te genieten. 
Uitvoerenden en luisteraars er een aanstekelijk plezier aan te laten beleven, hen te 
inspireren en zowel nu als in de toekomst een blijvend mooie ervaring te schenken. 
 

Dit realiseert de stichting door het (doen) organiseren van concerten en andere 
evenementen op dat terrein, waarbij qua regio de focus op West-Friesland ligt en 
in het bijzonder op Hoorn. 
 

Bij deze activiteiten zullen amateurs en professionele zangers samenwerken, zo 
mogelijk gecombineerd met educatieve elementen. 
 

Amici di Soli heeft geen winstoogmerk. Om financiën te genereren voor haar 
activiteiten, worden er fondsen geworven. Dit onder meer door het aantrekken 
van: 
 

• Bijdragen uit fondsen, 

• Donaties van particulieren en bedrijven, 

• Bijdragen van sponsoren, 

• De inning van entreegelden, 

• Legaten en erfstellingen, 

• Andere schenkingen. 
 
 
Kijk eens op de website: www.amicidisoli.nl 
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Advertentie Sprintprint 
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Schenkt ook voor dìt concert een fraaie taart (net als met de Kerstmarkt). 
  



 

 
15 

  



 

 
16 

 
 

  



 

 
17 

 



 

 
18 

  



 

 
19 

  



 

 
20 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oratoriumvereniging Soli Deo Gloria – Hoorn 
Opgericht 16 december 1918 


