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 I Love
 My  Love ‘ ’

Inspiratie uit Volksmuziek
o.l.v. Leendert Runia

Zolang er mensen zijn, hebben ze gezongen: over het leven in al zijn facetten, over de liefde 
en de dood. Volksmuziek van vroeger hee�  veel componisten uit onze tijd geïnspireerd.
Het nieuwe programma van het Noordelijk Vocaal Ensemble bestaat uit koorwerken uit de 
vorige en deze eeuw die gebaseerd zijn op volksmuziek. We kijken daarbij tot ver over onze 
landsgrenzen: van het westen van Europa via Hongarije naar Litouwen en Estland.

Van Béla Bartók weten we dat hij naar het platteland trok om opnames te maken van zingende 
landgenoten. Gustav Holst deed hetzelfde in Engeland. De Estse componist Cyrillus Kreek ver-
zamelde eveneens meer dan duizend volksliedjes uit zijn land. In 1919 gebruikte hij een van die 
melodieën in Sirisege, sirbikesed, een lied over de oogst. 
De naam van de Franse componist Vincent d’Indy kom je niet vaak tegen op programma’s van 
koorconcerten. Dus is dat een componist die interessant is voor het Noordelijk Vocaal Ensemble. 
Hij hee  aan het einde van zijn leven, in de jaren 20 van de vorige eeuw, oude Franse volksliedjes 
bewerkt voor gemengd koor op een manier die eenvoudig lijkt en klinkt, maar het bepaald niet 
altijd is – een mooie uitdaging.
Veljo Tormis hee  zich laten inspireren door de taal en cultuur van de Vepsen of Wepsen, een 
kleine gemeenschap in Noord-Rusland met een rijke volksliedcultuur. Tormis hee  15 liederen 
opgenomen in zijn cyclus Vepsian Paths, voor ons een prachtige ontdekking. We weten zeker dat 
dat ook voor ons publiek geldt!

Programma
Vaclovas Augustinas      Oi tu, azuol
Béla Bartók Four Hungarian Folksongs opus 99: Az elado lany, Dal
Gustav Holst  Choral Folksong opus 36: I love my love; The song of the blacksmith
Vincent d’Indy  Six chants populaires français: 6 liederen uit opus 90 en 100  
Cyrillus Kreek Three folksongs: Sirisege, sirbikesed
Veljo Tormis Vepsian Paths 
Ralph Vaughan Williams  Five English Folksongs: The dark-eyed sailor, Springtime of the year, Wassail

m.m.v. Ráhel Anna Magdó (fluit) en Nóra Takács (marimba) 
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