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Onze muziek moet
mensen raken.

Keer op keer als ze
ons horen. Oprecht,

direct, dichtbij en
toegankelijk.



Terwijl ik dit voorwoord schrijf is het inmiddels 
1 juli geworden. Sinds gisteren mogen we weer 
zingen als koor! Door de pandemie krijgt ons 
seizoen een wat ander aanzien, maar we zijn 
ongelofelijk blij u weer bij onze concerten te 
kunnen begroeten. Met trots presenteren we 
ons programma van het nieuwe seizoen met als 
thema Grensgangers. Het thema is ingegeven 
door componisten die vernieuwend waren en 
voor wie reizen een belangrijk deel van hun 
leven en een bron van inspiratie vormden. 

Helaas is door annuleringen ons seizoensthema 
Grensgangers minder prominent dan 
oorspronkelijk gepland, maar het programma 
De Grootinquisiteur gaat gelukkig wél door. In 
De Grootinquisiteur wordt een fantastisch deel 
uit Dostojevskiʼs De gebroeders Karamazov 
voorgedragen door Roeland Fernhout. Het 
verhaal wordt onderbroken door, en aangevuld 
met, composities uit alle eeuwen die ingaan op 
de grote vraag die het verhaal stelt. Hierbij laten 
wij composities horen van componisten die de 
grenzen opzochten van de muzikale conventies 
van hun tijd en daar soms overheen gingen.

In het seizoen waarin Cappella Amsterdam 
vijftig jaar bestaat, geven wij – deo volente – 
vele concerten, opera- en kindervoorstellingen. 

Met spannende samenwerkingen met 
het Amsterdams Andalusisch Orkest, het 
Nederlands Kamerorkest en het Residentie 
Orkest vervullen we een belangrijke, 
verbindende rol in het Nederlandse culturele 
landschap. Sir Mark Elder, Marcus Creed en de 
jonge Nederlandse componist-dirigent Leonard 
Evers zullen naast mij het koor leiden. 

We verheugen ons met u op het komende 
seizoen! 

Daniel Reuss, artistiek leider

Voorwoord

Cappella Amsterdam staat voor een seizoen 
waarin zij haar jubileum gaat vieren. Vijftig jaar 
bestaat ons koor! In ons jubileumjaar zullen 
wij u trakteren op bijzondere concerten, veel 
gezelligheid en momenten om niet meer te 
vergeten. Natuurlijk alles onder het voorbehoud 
van de corona-maatregelen en dat wij u veilig 
kunnen ontvangen. 

Ik wil u alvast van harte uitnodigen om dit 
jubileumjaar met ons te vieren. Ons eerste 
jubileumconcert is alBahr – Mare Nostrum 
in november 2020. Het is een totaal nieuw 
programma met muziekstijlen uit de culturen 
rond de Middellandse Zee dat u de gezamenlijke 
wortels van die culturen zal laten horen en voelen. 
Ons verjaardagsfeest zelf is op 1 april (heus!) 2021 
met het bijzondere Grootinquisiteur-concert in het 
Muziekgebouw in Amsterdam. 

Verder heeft onze chef-dirigent en artistiek leider 
Daniel Reuss voor u, zoals u gewend bent, vele 
koormeesterwerken in topuitvoeringen in petto; 
bekend en onbekend, oud en hedendaags werk. 
En natuurlijk zitten wij vol ambities! Cappella 
Amsterdam zet erop in uw muzikaal hart ook met 
vernieuwingen in de koormuziek te veroveren, 
en ons koor wil voor íedereen zingen. Daarom 
zingen wij in veel verschillende talen en maken 
wij muziektheater voor kinderen, ook om hen de 
liefde voor muziek mee te geven. 

In de zomer van 2020 horen wij de uitkomst 
van het selectieproces voor de meerjarige 
Rijkssubsidies. Cappella Amsterdam heeft dan 

bijna vier jaar zonder die subsidie gewerkt. 
Toch hebben wij in deze periode fantastische 
programma’s uitgevoerd. Daar danken wij de 
gulle subsidiegevers en donateurs zeer voor. We 
danken u als publiek dat u ons zo trouw in zo 
groten getale bleef bezoeken en uw waardering 
voor ons bleef uiten. Cappella Amsterdam 
heeft zich de afgelopen jaren op alle fronten 
vernieuwd. Tegelijk konden wij wat ons koor zo 
bijzonder maakt behouden: mensen raken met 
de menselijke stem. 

Ik hoop dat u net zo enthousiast bent over onze 
nieuwe programma's als wij dat zijn. Wij zien u en 
uw familie, vrienden en kennissen graag bij onze 
concerten. 

Bas van Drooge, zakelijk leider

Zeer geachte
concertbezoeker,

Daniel Reuss Bas van Drooge

cappella 
amsterdam

raakt.
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Programmalijnen

Erwin Roebroeks

Er was eens een monnik in de Provence, in de 
abdij van Saint Martial de Limoges om precies 
te zijn. Die kreeg rond 1155 een pelgrim op 
bezoek. De pelgrim was een troubadour, die 
zijn eigen lied op snaarinstrument begeleidde. 
De monnik raakte dermate geïnspireerd 
door de zinnenprikkelende muziek van de 
rondreizende muzikant dat hij deze orale 
traditie opschreef. Op één notenbalk noteerde 
hij het lied van de troubadour, op de andere 
zijn eigen liturgische muziek. Zo vond hij, 
door wereldlijke met geestelijke muziek te 
combineren, pardoes de Europese polyfonie 
uit.

Deze vereenvoudigde weergave van een 
historisch proces is een voorbeeld van een 
vroege Europese grensganger. ‘Grensganger’ 
is een germanisme. En dat treft, want 
grensgangers zetten stappen in onverwachte 
gebieden en verbinden zo muzikale werelden.

De betekenis van het grensoverschrijdende 
karakter van de Europese meerstemmigheid 
kan moeilijk worden overschat.

De Kerk van Rome was juist gericht op het 
gescheiden houden van muzikale werelden. 
In zijn muziektraktaat De musica maakt 
kerkvader Augustinus een onderscheid 
tussen zielverheffende en zinnenprikkelende 
muziek. Alleen zielverheffende muziek was 
toegestaan. Dat wil zeggen: de eenstemmige, 
vocale, vibratoloze gezangen die we nu 
kennen als het gregoriaans. Alle 'lichamelijke' 
elementen moesten worden geweerd, omdat 
die zouden afleiden van het uiteindelijke doel, 
het hiernamaals. Dat leidde tot een muzikaal 
'zuiveringsproces' dat zijn weerga in de 
wereldgeschiedenis niet kent.

Kurt Blaukopf, de grondlegger van de 
muzieksociologie, noemt dat de 'ontzinnelijking 
en ontlichaming' van de muziek. Ook na 
Augustinus kwamen er nog heel wat kerkelijke 
verordeningen aan te pas om de muziek te 
vrijwaren van zinnenprikkelende invloeden. 
Zo werden tijdens concilies in de dertiende 
eeuw theatrale dans en wereldlijke liederen 
in de ban gedaan. En het Concilie van Trente 
probeerde midden zestiende eeuw nog een 
remmende invloed uit te oefenen op de 
ontluikende wereldlijke instrumentale muziek. 
Omdat de Kerk van Rome zowel het schrift 
als Europa beheerste, kon zij eeuwenlang 
op muzikaal gebied de dienst uitmaken. 
Telkens als componisten probeerden iets 
zinnenprikkelends te maken, greep Rome in. 
Dat die pogingen uiteindelijk tevergeefs waren, 
toont ons Grensgangersprogramma: Bach 
Motetten, Carte blanche: Marcus Creed en 
De Grootinquisiteur. Goede muziek is immers 
zowel zielverheffend als zinnenprikkelend.  

Erwin Roebroeks, artistiek ontwikkelaar
Artistiek team (v.l.n.r.):
Krista Audere, Leonard Evers, 
Daniel Reuss en Erwin Roebroeks

Grens-g a n g e r sGrens-gangersGrens-gangersGrens-gangers
Seizoens-

thema
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Programmalijnen

Cappella 
LAB 

Een jaarlijkse 
traditie

Kids 
& koor

Het is zo langzamerhand algemeen bekend: 
muziek is goed voor het brein en de motoriek, 
muziek verbindt en is daarom goed voor de 
sociale vaardigheden en cohesie. Én muziek 
maakt vrolijk en ontroert. Daarom is het goed als 
kinderen muziek maken. 

Bovendien is de stem een magisch 
muziekinstrument dat je gewoon hebt 
meegekregen en dat maakt zingen zo natuurlijk 
en logisch, maar toch heel bijzonder. Op scholen 
wordt gelukkig ook steeds meer gezongen. 
De hoogste tijd dus voor Cappella Amsterdam 
om de klassen gezellig te maken en met en 
voor kinderen te zingen. Dit doen we met een 
splinternieuw koor: Ah, Cappella!

Cappella Amsterdam plaatst koormuziek 
als kloppend hart in tal van artistieke 
samenwerkingen. Deze samenwerkingen geven 
koormuziek een niet weg te denken plaats in het 
culturele veld en hebben ons in de loop der jaren 
hechte muzikale vriendschappen opgeleverd met 
diverse orkesten, operagezelschappen en musici. 
De vriendschap met het Orkest van de Achttiende 
Eeuw resulteerde in 2018 in het ontvangen van de 
VSCD Klassieke Muziekprijs. Wij hopen dat u in 
seizoen 2020–2021 net zoveel van deze muzikale 
vriendschappen zult genieten als wij! 
 
In dit seizoen werken we samen met onder andere 
het Residentie Orkest, het Nederlands Kamerorkest 
en natuurlijk het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Cappella 
&

Elk jaar onderzoekt en verlegt Cappella 
Amsterdam de grenzen van het koor door 
samenwerkingen aan te gaan, waarin het 
wezen van het koor wordt bevraagd en waarin 
de mogelijkheden van het koor tot het uiterste 
worden opgerekt. 

In dit seizoen is onze programmalijn Cappella 
LAB opgezet rond een aantal interculturele 
samenwerkingen.
 
Binnen Cappella LAB gaat Cappella Amsterdam 
de samenwerking aan met partners die 
inspireren tot een andere visie op de plaats 
van het kamerkoor, soms buiten de reguliere 
concertpodia om. Dit doen we samen met een 
aantal (muziek)theatergezelschappen, musici, 
schrijvers, filmmakers en kunstenaars. 
 
Cappella Amsterdam hoopt hiermee het 
scala aan mogelijkheden van het kamerkoor 
te vergroten. De programma’s resulteren in 
avontuurlijke, multidisciplinaire voorstellingen die 
meer en meer hun weerslag zullen vinden binnen 
de reguliere concertprogramma’s.

Cappella Amsterdam start een nieuwe traditie en 
zal elk jaar de Kanon Pokajanen uitvoeren in De 
Nieuwe Kerk te Amsterdam. 

Arvo Pärt is al jaren op rij de meest uitgevoerde 
levende componist ter wereld, maar zijn 
monumentale Kanon Pokajanen voor vierstemmig 
koor hoorde je maar zelden – totdat Daniel 
Reuss en Cappella Amsterdam zich over het 
meesterwerk ontfermden. 

Kanon Pokajanen is een omvangrijke 
boetekanon voor vierstemmig koor a capella. 
Het is een diepgelovige vraag naar vergiffenis, 
gebaseerd op de negen odes van de Orthodoxe 
Boetekanon. De tekst is volledig opgesteld in het 
Kerkslavisch, een taal die enkel in Bijbelse teksten 
gebruikt wordt.

Programmalijnen



Bach schreef motetten voor speciale gelegenheden en ze 
werden vaak maar eenmaal uitgevoerd. Daarom werden ze 
niet goed gearchiveerd. De kans dat sommige niet bewaard 
zijn gebleven, is groot. Gelukkig kunnen we nog steeds 
van de wonderen van deze muziek genieten, zoals in dit 
programma. We weten niet precies hoeveel motetten Bach 
heeft gecomponeerd. Momenteel zijn vijf motetten onbetwist 
van Bachs hand. Deze werken voeren wij uit.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Pieter-Jan Belder continuo
Rainer Zipperling cello
Maggie Urquhart contrabas

Uitvoeringen
Musikfest Erzgebirge, met lokale 
begeleiding, 13 september 2020
Heerlen, 20 september 2020
Lochem, 1 november 2020
Amsterdam, 2 mei 2021

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

"Ik noem ze ook wel 'de 
bijbel van de muziek'. Ik leef 
al zo'n veertig jaar met deze 
motetten, en ik kan ze wel 
dromen. Er zijn geen stukken 
die ik meer bestudeerd 
heb, of waar ik me meer 
verbonden mee voel. Ik vind 
het fantastisch om de werken 
na jaren weer te mogen 
dirigeren."

Daniel Reuss over Bachs motetten. 

Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Singet dem Herrn ein neues Lied, BWV 225
Jesu, meine Freude, BWV 227
Der Geist hilft unser Schwachheit auf, BWV 226
Komm, Jesu, komm, BWV 229
Lobet den Herrn, alle Heiden, BWV 230 (niet op elke 
speellocatie)  Bach 

Motetten
Bach 

Motetten
Bach 

Motetten
Bach 

Motetten
Bach 

Motetten
Bach 

Motetten
Bach 

Motetten
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Orkest van de Achttiende Eeuw
Sir Mark Elder dirigent
Ilse Eerens sopraan
Rosanne van Sandwijk alt
Robert Murray tenor
Henk Neven bas

Uitvoeringen
Amsterdam, 12 november 2020

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

Programma
Beethoven (1770-1827) Symfonie nr. 9 in d, op. 125

In het kader van Beethoven 2020 brengen het Orkest van de 
Achttiende Eeuw en Cappella Amsterdam Beethovens Negende: 
zijn origineelste, onthutsend vernieuwende en meest invloedrijke 
symfonie.

Beethoven was volledig doof tegen de tijd dat hij de Negende in 
1824 voltooide. Dat maakt de eerste maten van dit uiterst originele 
werk misschien wel des te verbluffender: klank ontstaat, van 
duisternis naar licht, van chaos naar orde. Deze symfonie was 
ook een ode aan de gewone man en een cross-overwerk 'avant 
la lettre'. In de hymne van Schiller over universeel broederschap 
vond Beethoven troost: de gemeenschapszin waarnaar hij zo 
verlangde als medicijn tegen persoonlijk verlies, eenzaamheid en 
het angstaanjagende gevoel 'anders' te zijn. 

Beethoven:
Symfonie nr. 9

—  15  —
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nov 2020

In het programma In het programma alBahr – Mare Nostrum alBahr – Mare Nostrum richten wij ons met richten wij ons met 
name op muzieksoorten waarin dit eclecticisme duidelijk hoorbaar name op muzieksoorten waarin dit eclecticisme duidelijk hoorbaar 
is. Wij bieden hiermee tegenwicht aan de klassieke Oost-West-is. Wij bieden hiermee tegenwicht aan de klassieke Oost-West-
tegenstelling, in een visie op een rijke cultuur, gevormd rond een tegenstelling, in een visie op een rijke cultuur, gevormd rond een 
fluïde centrum.fluïde centrum.

We zingen samen met Rima Khcheich, die thuis is in onder We zingen samen met Rima Khcheich, die thuis is in onder 
andere Arabische klassieke muziek en Amira Medunjanin, die een andere Arabische klassieke muziek en Amira Medunjanin, die een 
beroemde vertolker is van de Bosnische Sevdah. Ahmed el Maai beroemde vertolker is van de Bosnische Sevdah. Ahmed el Maai 
is een getalenteerd musicus uit Marokko. Hij bespeelt de kanun, is een getalenteerd musicus uit Marokko. Hij bespeelt de kanun, 
ud en viool, en hij heeft zijn stem als verborgen schat. De Iraanse ud en viool, en hij heeft zijn stem als verborgen schat. De Iraanse 
componiste Aftab Darvishi schrijft in opdracht van Cappella componiste Aftab Darvishi schrijft in opdracht van Cappella 
Amsterdam een nieuw werk voor koor en instrumentale solisten, Amsterdam een nieuw werk voor koor en instrumentale solisten, 
geïnspireerd op een gedicht over het verlangen naar een eens geïnspireerd op een gedicht over het verlangen naar een eens 
gehoorde stem tussen de sterren.gehoorde stem tussen de sterren.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam 
Leonard Evers dirigent
Peter Leung mise-en-espace
Amira Medunjanin zang 
Rima Khcheich zang
Ahmed el Maai ud, kanun en zang
Sabra El Bahri Khatri zang
Laura Rodrigues Lopes zang
Raphaela Danksagmüller duduk/ 
fujara
Beate Loonstra harp 
Misagh Joolaee kamancheh

Uitvoeringen
Amsterdam, 7 november 2020Amsterdam, 7 november 2020
Den Bosch, 8 november 2020 Den Bosch, 8 november 2020 
Alkmaar, 13 november 2020 Alkmaar, 13 november 2020 
Maastricht, 15 november 2020 Maastricht, 15 november 2020 
Nijmegen, 18 november 2020 Nijmegen, 18 november 2020 
Amsterdam, 20 november 2020Amsterdam, 20 november 2020

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

'Een zwaan zweeft rusteloos over de woelige baren van de 
Middellandse Zee, verlangend naar een kust om tot thuis te 
komen. Dit beeld uit het stuk Planctus Cygni van componist 
Gerard Beljon inspireert het programma van alBahr - Mare 
Nostrum. Je kunt in veel dingen thuis zijn. Thuis kent vormen 
als een land, een huis, een vriend of geliefde, een stem. 
Als wij ons niet thuis voelen, dan missen we het. Maar 
soms bestaat een thuis niet meer. Wat er overblijft is slechts 
een collectieve herinnering of een collectief verlangen. 
Muziek speelt een belangrijke rol in het behouden van een 
herinnering en in het verlichten van verlangen. De muziek 
vindt verbinding in dat verlangen: het verlangen naar thuis 
zijn klinkt door in alle werken, ongeacht hun muziekgenre.'

Leonard Evers, dirigent & artistiek leider alBahr - Mare Nostrum

In de Europese muziek wordt een scheidslijn gehanteerd, met aan In de Europese muziek wordt een scheidslijn gehanteerd, met aan 
de ene kant ‘westerse’ muziek en aan de andere kant Arabische de ene kant ‘westerse’ muziek en aan de andere kant Arabische 
muziek. Maar als je historisch kijkt naar de gebieden waar muziek. Maar als je historisch kijkt naar de gebieden waar 
deze muziektradities zijn gevormd, dan valt er geen duidelijke deze muziektradities zijn gevormd, dan valt er geen duidelijke 
geografische grens waar te nemen. Er is slechts een zee die een geografische grens waar te nemen. Er is slechts een zee die een 
‘scheiding’ vormt: de Middellandse Zee. Dat is onze zee, mare ‘scheiding’ vormt: de Middellandse Zee. Dat is onze zee, mare 
nostrum; alBahr in het Arabisch.nostrum; alBahr in het Arabisch.
  
Deze zee speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de handel Deze zee speelt al eeuwenlang een belangrijke rol in de handel 
en de muziek. Sinds de negende eeuw ontwikkelen zich rondom en de muziek. Sinds de negende eeuw ontwikkelen zich rondom 
de Middellandse Zee – vanuit onder meer Andalusië, de Balkan, de Middellandse Zee – vanuit onder meer Andalusië, de Balkan, 
Libanon en de Maghreb – muziekstijlen die in de basis eclectisch Libanon en de Maghreb – muziekstijlen die in de basis eclectisch 
zijn en uitkristalliseren in unieke (vocale) muzieksoorten. In de zijn en uitkristalliseren in unieke (vocale) muzieksoorten. In de 
verschillende muziekstijlen horen we zowel Arabische als westerse verschillende muziekstijlen horen we zowel Arabische als westerse 
invloeden. invloeden. 

alBahr – Mare Nostrum

Cappella LAB

Programma
Aftab Darvishi (1987) 
HamZad (My Fellow) 
(wereldpremière)
Gerard Beljon (1952) 
Planctus Cygni; deel III 

Traditionele werken uit 
Libanon, Syrië, Egypte, 
Bosnië-Herzegovina, 
Marokko en Tunesië met 
Amira Medunjanin, Rima 
Khcheich en Ahmed el Maai

cappella 
amsterdam

Rima Khcheich
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Marcus Creed dirigent

Uitvoeringen
Amsterdam, 20 januari 2021
Rotterdam, 21 januari 2021
Groningen, 22 januari 2021
Nijmegen, 23 januari 2021
Den Haag, 30 januari 2021
Kampen, 5 februari 2021

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

Marcus Creed
De in Engeland geboren Creed 
vertrok in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw naar 
Duitsland, waar hij furore maakte 
als dirigent bij de Berliner 
Staatskapelle en de Akademie für 
alte Musik Berlin. Meerdere door 
hem gedirigeerde producties 
vielen in de prijzen. Ook in de 
Nederlandse muziekwereld 
is hij een bekende naam. Zo 
dirigeerde Creed in 2018 Haydns 
Die Jahreszeiten, uitgevoerd door 
Cappella Amsterdam en het 
Orkest van de Achttiende Eeuw. 
Daarnaast werkte hij samen met 
de Nederlandse Bachvereniging 
en het Groot Omroepkoor.

jan 2021

Programma
Benjamin Britten (1913-1976) Hymn to St. Caecilia, Sacred and 
Profane
William Knight (1986) wereldpremière Crossing Borders
Thomas Tallis (1505-1585) Lamentations of Jeremiah
Hubert Parry (1848-1918) selectie uit 'Songs of Farewell'

Waarom heeft God het zo ver laten komen?
 
In dit programma, samengesteld door dirigent Marcus Creed 
(1951), staan Britse componisten centraal. Benjamin Brittens 
Sacred and Profane, een vijfdelig werk voor koor, stelt de 
vraag of we gehoor zouden moeten geven aan goddelijke 
geboden, of toch aardse roepingen moeten volgen. Daarnaast 
wordt Brittens ode aan de heilige Cecilia, de patroonheilige 
van de muziek, uitgevoerd. Thomas Tallis’ Lamentations of 
Jeremiah is een werk uit twee delen, elk weer onderverdeeld in 
vier stukken, over de klaagliederen van Jeremia. Met treurige 
weeklachten over de verwoesting van het koninkrijk van Juda, 
de stad Jeruzalem en het zware lot dat de joden ten deel viel. 
William Knights Crossing Borders is in opdracht van Cappella 
Amsterdam geschreven. Het werk is geïnspireerd op ons 
seizoensthema Grensgangers. 

Grensgangers

Marcus Creed

CarteBlancheCarteBlanche :CarteBlanche:CarteBlancheCarteblanche
Marcus Creed:Marcus Creed:Marc Creed:Marcus Creed:Marcus CreedMarcus Creed
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Programma
Arvo Pärt (1935) Kanon Pokajanen

Cappella Amsterdam start een nieuwe traditie en zal elk 
jaar de Kanon Pokajanen uitvoeren in De Nieuwe Kerk 
te Amsterdam. 

Met ogenschijnlijk simpele middelen creëert Arvo 
Pärt in Kanon Pokajanen een grote rijkdom aan 
klankmogelijkheden, van de daverende opening tot 
eenstemmige recitatieven en voluptueuze akkoorden. In 
deze meditatieve compositie klinkt het verlangen naar 
de komst van het licht. 
 
Kanon Pokajanen vraagt van zowel de uitvoerders 
als van de luisteraar een bepaalde concentratie die 
uiteindelijk beloond wordt met een gevoel van complete 
catharsis. 

Arvo Pärt

Kanon Pokajanen

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent

Uitvoeringen
Amsterdam, 21 februari 2021
Leiden, 26 februari 2021
Haarlem, 27 februari 2021
Enschede, 28 februari 2021
Arnhem, 4 maart 2021
Eindhoven, 7 maart 2021

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

Een jaarlijkse traditie feb/mrt 2021
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Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Nederlands Kamerorkest
Daniel Reuss dirigent
Berend Eijkhout bariton
Werner Güra Evangelist
Lucie Chartin sopraan
Sophie Harmsen alt
Guy Cutting tenor

Uitvoeringen
Amsterdam, 27 en 29 maart 2021

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

Programma
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Johannes-Passion

Cappella Amsterdam heeft een grote staat van dienst in de 
vertolking van Bach. Met veel genoegen voeren wij dan ook in 2021 
de Johannes-Passion uit. Bachs meesterwerk is lang beschouwd als 
het ondergeschoven kindje van de Matthäus-Passion. De 'Johannes' 
gaat minder over het lijden van Christus; er ligt meer nadruk op de 
verlossing die Hij door Zijn lijden en sterven heeft teweeggebracht. 

Voor het eerst treden wij op met het Nederlands Kamerorkest. Het 
Nederlands Kamerorkest is al sinds 1955 een exceptioneel orkest 
met een rijke historie.

Johannes-Passion
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De stem is een magisch muziekinstrument dat 
je gewoon hebt meegekregen. Dat maakt 
zingen natuurlijk en logisch, en tegelijkertijd heel 
bijzonder. 

Op scholen wordt gelukkig steeds meer 
gezongen. De hoogste tijd dus voor Cappella 
Amsterdam om de klassen gezellig te maken en 
met en voor kinderen te zingen. Dit doen we met 
een splinternieuw koor: Ah, Cappella!
 
Ah, Cappella! bestaat uit jong vocaal talent 
dat de handen ineenslaat met doorgewinterde 
zangers uit Cappella Amsterdam. Ah, Cappella! 
is een divers koor dat de schoonheid van een 
verscheidenheid aan stemmen viert. Een koor 
dat is gecoacht en opgeleid om met kinderen 
te werken. Met dit nieuwe en jonge koor maken 
wij muziekeducatie en -voorstellingen voor 
kinderen mogelijk, willen wij concreet bouwen 
aan de diversiteit van beoefenaars van klassieke 
koorzang en geven wij jong talent een kans. 
Vanaf dit seizoen geven wij voorstellingen door 
het hele land! 
 
Aan de muziekvoorstelling gaat een educatie-
programma op de scholen vooraf. Het doel van 
het educatietraject en de muziekvoorstellingen is 
om kinderen te laten ervaren hoezeer gezongen 
muziek je in het hart kan raken.

Moggûh! is een unieke schoolvoorstelling voor 
kinderen van 6 jaar en ouder die ze meeneemt 
door de wondere wereld van gezongen a 
capella muziek. Kinderliedjes van overal over 
de wereld en de prachtige koormuziek van 
Sweelinck tot nieuw gecomponeerde muziek 
wekken op het toneel een gekke, ontroerende en 
magische muzikale wereld op. Tandenpoetsen 
kan uitmonden in een murmelend en proestend 
Bachkoraal, een swingend Surinaams tel-lied 
maakt van een saaie rekenles een feestje, een 
baby wordt getroost met een prachtig Turks 
slaapliedje en pijn wordt uitgeschreeuwd in 
een virtuoze belcanto aria. Acht zangers van 
Ah, Cappella! nemen het jonge publiek mee 
in een intieme voorstelling vol herkenbare en 
verrassende gebeurtenissen. 

Moggûh! is ontwikkeld door Leonard 
Evers (artistieke leiding en composities/
arrangementen), Bart Oomen (regie en tekst) en 
Emma Rekers (ontwikkeling educatietraject).

Programma
Stukken van verscheidene componisten
Kinderliedjes uit verschillende culturen, zowel 
bestaand als nieuw.

Uitvoerenden
Ah, Cappella!

Uitvoeringen
Bekijk onze website voor de uitvoeringen.

Een nieuw koor: Ah, Cappella!Een nieuw koor: Ah, Cappella!
Wie met elkaar muziek maakt, moet goed naar Wie met elkaar muziek maakt, moet goed naar 
elkaar luisteren. Daarom is muziek goed voor de elkaar luisteren. Daarom is muziek goed voor de 

ontwikkeling van sociale vaardigheden en cohesie. ontwikkeling van sociale vaardigheden en cohesie. 
Én muziek maakt vrolijk of ontroert. Daarom is het Én muziek maakt vrolijk of ontroert. Daarom is het 

belangrijk dat kinderen muziek maken.belangrijk dat kinderen muziek maken.  

Moggûh!
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Programma
Heinrich Schütz (1585-1672) Osterdialog
Wolfgang Rihm (1952) Passionsmotetten 1 & 2
David Lang (1957) when I die (uit: the little match girl passion)
Josquin des Prez (1450-1521) Absalon fili mi
Giaches de Wert (1535-1596) Vox in Rama
Francis Poulenc (1899-1963) Bois Meurtri
Luca Marenzio (1553-1599) Crudele acerba
Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847) Denn er hat seinen 
Engeln befohlen
Rudolf Escher (1912-1980) Heart, we will forget him
Robert Heppener (1925-2009) To make a Prairie (uit: Dear march, 
come in)
Frank Martin (1890-1974) Full fathom five

“Weet je, je moet er niet om lachen, maar ik heb een gedicht 
gemaakt, een jaar geleden ongeveer. Als je nog een minuut of tien 
te missen hebt, zal ik je vertellen waar het over gaat.” “Heb jij een 
gedicht geschreven?” “O nee, niet opgeschreven”, lachte Ivan. “Ik 
heb van mijn leven nog geen twee verzen bij elkaar geflanst. Maar 
ik heb wel de inhoud bedacht en onthouden. Wil je het horen?” 

Het verhaal van de grootinquisiteur in Dostojevski’s De gebroeders 
Karamazov vertelt hoe Jezus in de zestiende eeuw opnieuw op 
aarde komt. De grootinquisiteur laat hem gevangennemen en sluit 
hem op in een kerker. In de nacht komt hij hem opzoeken en houdt 
een lange monoloog tegen de zwijgende Jezus. De grootinquisiteur 
betoogt dat de oorspronkelijke boodschap van Jezus te 
ingewikkeld is. Daarom heeft de kerk die boodschap verwerkt en 
aangepast tot hapklare brokken. 

Cappella Amsterdam verweeft dit verhaal, gebracht door 
Roeland Fernhout, met 'tegendraadse muziek'. De componisten 
in dit programma hadden namelijk hun bedenkingen bij de 
'compositieregels' die de tijd hen opdroeg en zochten hun eigen 
weg. Neem Luca Marenzio, die in Crudele acerba met zijn 
gewaagde dissonanten en merkwaardige melodische sprongen 
zijn tijd ver vooruit was. Een paar eeuwen later laat Wolfgang Rihm 
zich ook niet in een hokje plaatsen.

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Daniel Reuss dirigent
Roeland Fernhout 
voordrachten

Uitvoeringen
Amsterdam, 1 april 2021
Zwolle, 9 april 2021
Nijmegen, 10 april 2021
Middelburg, 11 april 2021
Leiden, 17 april 2021
Alkmaar, 1 mei 2021

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

De Groot-
inquisiteur
De Groot-
inquisiteur
De Groot-
inquisiteur
De Groot-
inquisiteur
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 'Reuss and the Cappella take a fresh, flexible, entirely 
unpretentious approach to this music. [...] Vocal parts are 
doubled and intonation within each pair is precise, like a 
dance troupe moving in perfect unison. […] I struggle to 
remember the last time I heard a choir recorded this well.’
- The Classic Review

'These are strikingly heartfelt, richly textured pieces, the 
great late-Renaissance composer weighting pertinent 
words with striking ingenuity. Under Daniel Reuss’s 
command, Cappella Amsterdam’s 16 singers give 
beautifully phrased and blended performances.'
- Stephen Pettitt – The Sunday Times

Onze collectie

Onlangs verschenen:

Uitvoerenden
Cappella Amsterdam
Residentie Orkest
Richard Egarr dirigent
Katrien Baerts sopraan
Ana Maria Labin sopraan
Fabio Trümpy tenor
Lisandro Abadie bas

Uitvoeringen
Den Haag, 14 en 16 mei 2021

Meer informatie  
zie de agenda op  
pagina 34 en 35

Programma
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) Mis in c, KV 427 (Levin)

Zijn huwelijk met Constanze inspireerde Mozart tot het schrijven 
van een grootse mis. Hoewel onvoltooid, is het een hoogtepunt 
in Mozarts vocale oeuvre. De mis is gepassioneerd, weelderig, 
dramatisch en lyrisch. Cappella Amsterdam, het Residentie Orkest, 
een fantastisch vocaal solistenkwartet en dirigent Richard Egarr 
werken samen in dit aangrijpend mooie muziekstuk.
 
Richard Egarr (1963) is een van de beroemdste koordirigenten 
van onze tijd. Hij werkte voor onder meer de Academy of Ancient 
Music.

Mozarts Grosse Messe

Dirigent Daniel Reuss over Inferno: “Ik heb de motetten zelf ooit in een bibliotheek gevonden en dacht: ‘oh, dat is mooi’. Er 
zijn weinig uitvoeringen van de late Lassus. Wat het meest wordt uitgevoerd, zijn De tranen van de heilige Petrus, het requiem 
en de boetepsalmen. Deze motetten worden zeer zelden gedaan, maar ik vind ze fantastisch. Lassus was in zijn tijd erg 
beroemd omdat hij ieder woord kon kleuren, en dat doet hij ook in de motetten op een prachtige manier.” 

Op de cd Inferno is een selectie gemaakt van sobere maar complexe, 6- tot 8-stemmige motetten, waarbij Lassus op zijn best 
was, nu eens melancholisch, dan weer verheven, soms barstend van verlangen, maar altijd ontluisterend mooi.

Nu bestellen of het complete aanbod bekijken kan via onze website www.cappellaamsterdam.nl

U kunt onze CD's, ook Inferno, via iTunes en Spotify beluisteren!
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september 2020

zo 13 20.00 Bach Motetten Musikfest Erzgebirge Annaberg-Buchholz
zo 20 15.00 Bach Motetten Parkstad Limburg Theaters Heerlen

november 2020

zo 01 14.00 + 16.00 Bach Motetten Gudulakerk Lochem
za 07 19.30 alBahr - Mare Nostrum (try-out) Meervaart Amsterdam
zo 08 16.00 + 19.00 alBahr - Mare Nostrum Grote kerk Den Bosch
do 12 20.15 Beethoven: Symfonie nr. 9 Concertgebouw Amsterdam
vr 13 20.15 alBahr - Mare Nostrum Grote kerk Alkmaar
zo 15 16.00 + 19.00 alBahr - Mare Nostrum Theater aan het Vrijthof Maastricht
wo 18 20.15 alBahr - Mare Nostrum De Vereeniging Nijmegen
vr 20 18.30 + 21.00 alBahr - Mare Nostrum Muziekgebouw Amsterdam

januari 2021

wo 20 20.15 Carte blanche: Marcus Creed Muziekgebouw Amsterdam
do 21 20.15 Carte blanche: Marcus Creed De Doelen Rotterdam
vr 22 20.15 Carte blanche: Marcus Creed SPOT Groningen
za 23 20.15 Carte blanche: Marcus Creed De Vereeniging Nijmegen
za 30 20.15 Carte blanche: Marcus Creed Nieuwe Kerk Den Haag

februari 2021

vr 05 20.15 Carte blanche: Marcus Creed Broederkerk Kampen
zo 21 17.00 Kanon Pokajanen De Nieuwe Kerk Amsterdam
vr 26 20.15 Kanon Pokajanen Stadsgehoorzaal Leiden
za 27 20.15 Kanon Pokajanen Philharmonie Haarlem
zo 28 14.30 Kanon Pokajanen Grote Kerk Enschede

maart 2021

do 04 20.00 Kanon Pokajanen Musis Sacrum Arnhem
zo 07 14.15 Kanon Pokajanen Paterskerk Eindhoven
za 27 20.15 Johannes-Passion Concertgebouw Amsterdam
ma 29 20.15 Johannes-Passion Concertgebouw Amsterdam

Agenda
Ga naar www.cappellaamsterdam.nl 

voor de actuele agenda en kaartverkoop.

april 2021

do 01 20.15 De Grootinquisiteur Muziekgebouw Amsterdam
vr 09 20.00 De Grootinquisiteur Grote Kerk Zwolle
za 10 20.15 De Grootinquisiteur De Vereeniging Nijmegen
zo 11 15.00 De Grootinquisiteur Zeeuwse Concertzaal Middelburg
za 17 20.15 De Grootinquisiteur Stadsgehoorzaal Leiden

mei 2021

za 01 20.15 De Grootinquisiteur Grote Kerk Alkmaar
zo 02 14.15 Bach Motetten Orgelpark Amsterdam
vr 14 20.00 Mozarts Grosse Messe Zuiderstrandtheater Den Haag
zo 16 11.00 Mozarts Grosse Messe Zuiderstrandtheater Den Haag

(Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 kan de agenda wijzigen)
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Cappella Amsterdam raakt. Gepassioneerde koorleden zingen meesterwerken 
voor een breed publiek op het allerhoogste niveau, in binnen- én buitenland. Voor 

de continuïteit van Cappella Amsterdam, het behoud van onze unieke klank en 
de realisatie van afwisselende programma’s zijn wij altijd op zoek naar donateurs. 

Word nu ook onze vriend! 

Steun 
Cappella Amsterdam

Vrienden van Cappella Amsterdam
Samen met onze vrienden delen wij onze passie 
voor koormuziek. Vrienden zijn betrokken bij 
Cappella Amsterdam. Dicht bij de muziek, de 
musici en de beleving met elkaar. Zo organiseren 
wij één of meer vriendenrepetities per jaar. Word 
nu ook vriend en doneer (bedragen vanaf €50,- 
per jaar). We kennen ook Partners van Cappella 
Amsterdam voor bedragen vanaf €150,- per jaar. 

Arvo Pärt Kring
Leden van de Arvo Pärt Kring hebben een nauwe 
betrokkenheid bij het koor. Samen zorgen ze 
ervoor dat Cappella Amsterdam zijn markante 
klankkleur kan behouden. Zij geven een jaarlijkse 
bijdrage vanaf €500,- en ontmoeten onder meer 
de koorzangers. Naast de jaarlijkse uitnodiging 
voor de vriendenrepetitie krijgen leden van de 
Arvo Pärt Kring een uitnodiging voor een besloten 
borrel en een ontmoeting met koor en dirigent, 
waarbij we natuurlijk ook voor u zullen zingen.

Nalaten
Cappella Amsterdam opnemen in uw testament 
is een mooie manier om koormuziek door te 
geven aan volgende generaties. Er zijn meerdere 
mogelijkheden. Neem voor meer informatie 
contact op met ons kantoor of met uw notaris.

Cappella Amsterdam is een culturele ANBI.
Specifiek voor giften, zowel periodieke als 
andere giften, aan culturele instellingen geldt 
een begunstigende regeling: de zogenaamde 
‘multiplier’. Een rekenvoorbeeld: als u Cappella 
Amsterdam €500,- schenkt, kost u dat met een 
maximaal belastingvoordeel € 210,-. 

Op www.cappellaamsterdam.nl informeren 
we u graag verder over de mogelijkheden en 
belastingvoordelen.

Wilt u sponsor worden, neem dan contact op met onze zakelijk leider  
Bas van Drooge via telefoonnummer 020-519 18 66.

Sopranen:
Sanda Audere
Aldona Bartnik
Andrea van Beek
Elisabeth Blom
Bobbie Blommesteijn
Martha Bosch 
Elma Dekker
Gita Rebeka Dirveika
Marijke van der Harst
Maria Köpcke
Cressida Sharp
Marieke Steenhoek
Rachel Thompson
Lette Vos

Alten:
Hebe de Champeaux
Sabine van der Heijden
Luise Kimm
Mieke van Laren 
Dorien Lievers
Antje Lohse
Laura Rodrigues Lopes

Natascha Morsink
Helena Poczykowska
Jenni Reineke
Inga Schneider
Ludmila Schwartzwalder
Marjo van Someren
Suzanne Verburg
Desirée Verlaan
Eline Welle

Tenoren:
Stefan Berghammer
Ross Buddie
Harry van Berne
Philipp Cieslewicz
Dolf Drabbels
Jon Etxabe Arzuaga
Stephan Gähler
Mattijs Hoogendijk
Stefan Kennedy
Johannes Klügling
Adriaan de Koster
Jelle Leistra
Martin Logar

Tobias Peralta 
Diederik Rooker
Endrik Üksvärav
René Veen
Joost van Velzen

Bassen:
Erks-Jan Dekker
Joris Derder
Jan Douwes
Martijn de Graaf Bierbrauwer
Angus van Grevenbroek
Andrew Hopper
Job Hubatka
Harry van der Kamp
Philipp Kaven
Kees Jan de Koning
Pierre-Guy Le Gall White
Gulian van Nierop
Nathan Tax
Johan Vermeer
Robert van der Vinne
Hans Wijers

Organisatie

Team
Daniel Reuss artistieke leiding
Bas van Drooge zakelijke leiding
Erwin Roebroeks artistiek 
ontwikkelaar
Leonard Evers artistieke leiding op 
projectbasis
Jacqueline La Rooy productie
Maria Bojana Bilbija productie en 
fondsenwerving
Yi Ying Lie marketing en 
communicatie

Bestuur
Job Cohen voorzitter
Martine Willemsen secretaris 
Jan Boekelman penningmeester
Eva Postema
Rubina Boasman

Artistieke Adviesraad
Keimpe Algra voorzitter 
Elmer Schönberger 
Jacinta Wetzer

Comité van Aanbeveling
Pierre Audi 
Krisztina de Châtel  
Gerardjan Rijnders 
Ed Spanjaard
Paul Witteman 
Rosita Wouda
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Fondsen en  
subsidiegevers

Cappella Amsterdam ontvangt in seizoen 2020 en 2021 
meerjarige ondersteuning van het Amsterdams Fonds 

voor de Kunst, Ammodo, Gieskes-Strijbis Fonds,  
De Nederlandsche Bank en een anonieme gulle gever.  

Ondersteuning krijgt Cappella Amsterdam van Fonds 21, 
het Fonds Podiumkunsten, Kersjesfonds, Prins Bernhard 
Cultuurfonds, Stichting Vivace en VSBfonds. Het Prins 
Bernhard Cultuurfonds doet dit vanuit de fondsen op 

naam: het Adèle Wickert Fonds, het Fonds Henri Fock en 
het Het Zilveren Lint Fonds.

Daarnaast worden we genereus gesteund 
door vrienden en donateurs.  

Wij zijn de steungevers enorm dankbaar.

Samenstelling en redactie 
Maria Bojana Bilbija, Bas van Drooge, Leonard Evers, Yi Ying Lie, 
Daniel Reuss, Erwin Roebroeks. Met dank aan: Jacqueline La Rooij, 
Jacinta Wetzer, podia, festivals en samenwerkende organisaties. 

Identiteit en vormgeving 
Ape to Zebra, Amsterdam

Foto’s 
Marc Driessen (koorfoto’s, gemaakt in 2019), harmonia mundi, 
Mauritshuis (The Hague)

Alle informatie is onder voorbehoud van wijzigingen.

www.cappellaamsterdam.nl
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Piet Heinkade 5
1019 BR Amsterdam

020 519 18 66
info@cappellaamsterdam.nl
www.cappellaamsterdam.nl


