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Programma
Equinox
Melodie: Benedicte Maurseth 
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth en Håkon Mørch Stene

Spring
Tekst: Bergsveinn Birgisson
Melodie: Benedicte Maurseth en Berit Opheim 
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth, Berit Opheim en
Håkon Mørch Stene

Timeturning I
Melodie: Benedicte Maurseth
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth en Håkon Mørch Stene

Summer
Tekst: Erlend O. Nødtvedt and Bergsveinn Birgisson
Melodie: Benedicte Maurseth & Berit Opheim 
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth, Berit Opheim en Håkon 
Mørch Stene

Summer Solstice-gangar
Melodie: Benedicte Maurseth 
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth en Håkon Mørch Stene

Autumn
Tekst: Erlend O. Nødtvedt and Bergsveinn Birgisson
Melodie: Benedicte Maurseth and Berit Opheim
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth, Berit Opheim en
Håkon Mørch Stene

Timeturning II
Melodie: Benedicte Maurseth 
Arrangements: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth, Berit Opheim en
Håkon Mørch Stenew

Den 5 Gorrlause
Melody and arrangements: Benedicte Maurseth

Winter
Tekst: Bergsveinn Birgisson 
Melodie: Benedicte Maurseth and Berit Opheim 
Arrangement: Rolf Lislevand, Benedicte Maurseth, Berit Opheim en
Håkon Mørch Stene

,



Inleiding

Timeturning, een eerbetuiging aan de zon 

Als het om de zon gaat, zijn vier dagen per jaar van bijzonder belang. We 
noemen deze de lentenachtevening (equinox), zomerzonnewende, herfst-
nachtevening en winterzonnewende. Bij de zonnewenden in zomer en win-
ter keert de zon om, en bij de dagnachtevening zijn dag en nacht even lang. 
De data van deze gebeurtenissen variëren licht, maar de lentenachtevening 
valt op of rond 20 maart, de zomerzonnewende op 21 juni, de herfstnacht-
evening op 22 september en de winterzonnewende op 21 december.

Timeturning (tijdwende) is gebaseerd op een idee van Benedicte, geïnspi-
reerd door de middeleeuwse ballade Draumkvedet (Het droomgedicht), zo-
wel in de geschreven vorm als in het muzikale ritueel, omdat het traditioneel 
meestal jaarlijks wordt opgevoerd op de dertiende dag van Kerstmis. 
Timeturning bestaat uit nieuw gecomponeerde vocale en instrumentale 
volksmuziek gewijd aan deze vier belangrijke zonnedagen. Hiermee wilden 
we een hulde brengen aan een oude poëzievorm, de Noorse ballade en 
deze met nieuwe volksmuziek voornamelijk opvoeren in de periode van de 
dagnachteveningen en zonnewendes.

Het melodische materiaal is geschreven door ons beiden, Benedicte en 
Berit, maar het is met veel hulp en enthousiasme door onze co-muzikanten 
Rolf Lislevand en Håkon Mørch Stene herzien en gearrangeerd. De teksten 
zijn verzen van twee of vier regels in de vorm van een ballade met refrein. 
Nieuwe gedichten in deze vorm zijn ongebruikelijk en onze dank gaat uit 
naar Bergsveinn Birgisson en Erlend O. Nødtvedt voor hun bijdrage.
Timeturning werd voor het eerst opgevoerd in 2017 op 20 maart, de len-
tenachtevening, in de middeleeuwse kerk van Gamle Aker, als onderdeel 
van het Oslo International Church Music Festival. Sindsdien werd het op 
verschillende andere momenten opgevoerd in ter gelegenheid van zonne-
wendes en dagnachteveningen. 

Benedicte Maurseth & Berit Opheim



Spring

Slowly, calmly comes God’s hand 
and lifts the sun above the land
 -The light comes without mercy to 
dark corners-

The seed absorbs the radiant heat
veins and pores with sap replete

Gestating belly, egg and roe
through every wall the sunbeams go

O sun! You need all naked, pure
 of that which must grow straight 
and sure

As Amor craves, be open, pure
then to your heart his aim is sure

As the muse craves 
of a singing heart, 
it must be free from all false art

Such is my heart, to believe, 
it yearns open, exposed, 
to the light it turns
 -The light comes without mercy to 
dark corners-

 
Traag en rustig komt Gods hand 
en tilt de zon boven het land
-Het licht bereikt zonder mededogen de 
donkere plekken-

Het zaad absorbeert de stralingswarmte
aderen en poriën vullen zich met sappen

Zwangere buik, ei en kuit
door elke wand dringen de zonnestralen

O zon! Je wil alles naakt en zuiver
van wat moet groeien recht en zeker

wees zoals Amor verlangt, open en zuiver
dan mikt hij met zekere hand op je hart

Zoals de muze verlangt 
naar eenzingend hart 
moet het vrij zijn van alle gekunsteldheid

Zo is mijn hart, 
het verlangt te geloven, open en naakt 
wendt het zich tot het licht
-Het licht bereikt zonder mededogen de 
donkere plekken-

Teksten 



Summer

Harvestman, snare a hope for me! 
ant, you are consistent, strong 
Nightingale, sing on, purely, free 
and I will nurture love this long
- I want to love, sing, believe  
and dwell a while in summer’s grace

Oogster, vang een hoop voor mij! 
mier, je bent consequent, sterk 
Nachtegaal, zing voort, zuiver, vrij 
en ik zal dit lang blijven koesteren
- ik wil liefhebben, zingen, geloven
en nog een tijd in de gratie van de zomer blijven

Even the mosquito would have me learn 
I too would drink of summer’s sap 
My whole body for this one thing 
yearns to drink of that elixir

Zelfs de mug  zou me iets leren 
ik zou ook drinken van de zomerse sappen
Mijn hele lichaam verlangt naar 
dit ene ding te drinken van dat elixir

See, the hare runs here and there 
so fine and brown as he hops and leaps 
His fur was one time white and fair 
now he plays in summer’s heat

Zie, de haas rent her en der
zo fijn en bruin als hij hupt en springt 
Zijn vacht was ooit wit en schoon 
nu speelt hij in de zomerse warmte

In the river swim the fish, indebted 
to the current and all it brings
But I eat only fire and sun
and dwell in summer’s dreams



In de rivier zwemmen vissen, dankbaar 
voor de stroming en al wat deze meebrengt
Maar ik eet alleen vuur en zon
en blijf vertoeven in de zomerse dromen

I buck and bound, I am a deer
and wildly I tread the dance
For this portal that is midsummer night 
will lead me to a trance.

ik bok en spring, ik ben een hert
en dans wild in het rond
Want deze portaal van de midzomernacht 
zal me in trance voeren.

A dancing troupe of man and beast 
is gathered by the way 
The apple from the ancient tree 
forgotten at the height of day.

Een dansende troep mensen en dieren  
heeft zich op de weg verzameld
De appel van de oude boom 
vergeten in het heetste van de dag.

Never were they needed more 
in a world so full of grief 
I will lend my song, so pure, 
to forgiveness and relief
- I want to love, sing, believe 
and dwell a while in summer’s grace

Nooit waren zij meer nodig 
in een wereld zo vol verdriet
ik draag mijn lied, zo zuiver, 
op aan vergeving en verlichting
- ik wil liefhebben, zingen, geloven
en nog een tijd in de gratie van de zomer blijven



Autumn

I’ve made brawn and I’ve boiled stock 
-the primestaff shows it’s Michaelmas-tide
 in my glass floats a memory of summer’s height 
-light and dark agree like groom and bride-

I’ve smiled at the sun that sent me vitamins 
now she plays my body as if with a sourdine

It feels as if I sit amidst a ruin 
Yet I have food in store and light from paraffin

Now I eat, grateful for food and a house, 
as the rainstorm plays havoc all over the town

I look it in the eye, hailing from the north, 
as the unpleasant brother of day comes forth

Ik heb zult gemaakt en bouillon gekookt
-de tijdlat toont dat het Sint-Michielsdag is
in mijn glas drijft een herinnering van hoge zomer 
-licht en donker passen bij elkaar als bruid en bruidegom-

Ik heb geglimlacht naar de zon die vitaminen brengt 
nu speelt hij met mijn lichaam als met een sourdine

Het voelt aan of ik middenin een ruïne zit
Maar ik heb nog voedsel bij me en licht van paraffine

Nu eet ik, dankbaar voor voedsel en een dak,

terwijl de regenbui hevig woedt over de stad

Ik kijk het in de ogen, hagel uit het noorden,
wanneer de onaangename broer van de dag opstaat



Even with shoulders hunched I will see it through
 Let him come and stay till he has done what he must do

At the equinox summer’s warmth swells and dies 
-the primestaff shows it’s Michaelmas-tide 
Towards darkness and winter my song falls silent 
-light and dark agree like groom and bride -

Zelfs met ineengedoken schouders zal ik het doorstaan
Laat hem komen en blijven tot hij gedaan heeft wat hij moet doen

Bij de nachtevening zwelt de warmte van de zomer aan en sterft 
-de tijdlat toont dat het Sint-Michielsdag is 
Bij naderende duisternis en winter valt mijn lied stil 
-licht en donker passen bij elkaar als bruid en bruidegom-

Winter

In the dark night of my soul
I thought upon the matter: 
Where did I lose hope along the way, 
will I find it again?
 - It ́s good the sun still lingers on 
no matter what you do believe

Midwinter, at the shortest day
 I pondered on this thing 
Where did I lose faith along the way,
 will I find it again?

When all is cold and night so long 
I mused upon this theme 
What became of good old love 
will I find it again?

In de donkere nacht van mijn ziel
denk ik na over de zaak:
Waar ben ik onderweg de hoop verloren, 
zal ik deze terugvinden?
- Goed dat de zon nog wat blijft hangen
wat je ook gelooft

Midwinter, op de kortste dag
dacht ik na over deze zaak 
Waar ben ik onderweg mijn geloof verloren,
zal ik dit terugvinden?

Wanneer alles koud is en de nacht zo lang 
denk ik over dit thema na
Wat is er geworden van de goede oude 
liefde zal ik deze terugvinden?



I could write on many matter
 on God or the bridge of Styx 
Knock on things, 
but they all sound dead 
Without my faith of old

I fell asleep in the thick of it 
Like a ghost in the dark I go
 My muse is gone; Balder dead
 I fervent pray for some little ray

I need the inexplicable 
A glowing ladder to ascend
To lead me from the pit of rationality 
That gives me only torment.

Indifferent to such wisdom now
 my song will upwards soar 
With ancient tune about this heart 
that begs its faith restored
It’s good the sun still lingers on 
no matter what I do believe -

Ik zou over vele zaken kunnen schrijven
over God of de brug van de Styx
Op zaken kloppen, 
maar ze klinken allemaal doods 
Zonder mijn vroegere geloof

Ik viel er middenin in slaap 
Als een geest in de duisternis ga ik
Mijn muze is weg; Balder is dood
ik bid ijverig voor de kleinste straal

ik heb het onverklaarbare nodig
Een lichtende ladder om te beklimmen
Om me uit de put van rationaliteit te leiden 
Die me alleen maar kwellingen bezorgt

Onverschillig voor deze wijsheid 
 zal mijn lied naar boven rijzen
Met een oude melodie in dit hart 
dat smeekt om het geloof hersteld te zien
Goed dat de zon nog wat blijft hangen 
Ongeacht wat ik geloof -



Biografieën
Benedicte Maurseth

Benedicte Maurseth is een Noorse muzikante, componiste en schrijfster. Ze 
begon op achtjarige leeftijd met het spelen van de hardangervedel bij Knut 
Hamre. De traditionele muziek van de hardangerregio is haar specialiteit. 
Ze werkte samen met kunstenaars uit verschillende hoeken zoals Jon Fosse, 
Svein Tindberg, Anne Marit Jacobsen, Knut Hamre, Berit Opheim en Nils 
Økland. Ze toerde wereldwijd, zowel solo als met ensembles. Ze maakte 
diverse cd-opnames bij Grappa en ECM. In 2009 debuteerde ze als auteur 
met een boek omtrent haar mentor: Å veraingenting – Samtalar med spele-
mannen Knut Hamre.

Berit Opheim

Berit Opheim is afgestudeerd aan de Norwegian Academy of Music. Sinds 
1992 werkt ze aan de Ole Bull Academy in Voss. Ze is een van Noowegens 
meest prominente en belangrijke stemmen in de wereldmuziek, en was de 
laatste jaren te zien op vele podia in Noorwegen, Europa en Azië.  Ze is lid 
van Trio Mediæval en is een veelgevraagde zangeres binnen de wereldmu-
ziek en hedendaagse muziek. Ze gaf reeds verschillende solo albums uit, 
die haar veel lovende recenties opleverden.

Rolf Lislevand

Wereldbekende luitist Rolf Lislevand woont sinds 1987 in Italië. Hij is afge-
studeerd aan de Norwegian Academy of Music en Schola Cantorum Basi-
liensis in Basel. In 1990 startte Lislevand met lesgeven aan het conservatori-
um in Toulouse, en sinds 1993 is hij als professor aangesloten bij Trossingen 
University of Music in Duitsland. Hij is vooral actief als kamermuzikant, werkt 
veel actief samen met violist Jordi Savall aan onder meer de muziek voor de 
film Tous les matins du monde (All the Mornings of the World). Hij geniet 
reeds jaren van een succesvolle internationale carrière en wordt vandaag 
beschouwd als één van de beste luitisten in de wereld.



Håkon Mørch Stene

Håkon Mørch Stene is een bekroonde Noorse percussionist, gespeciali-
seerd in moderne en vroege muziek. De laatste jaren heeft hij zijn docto-
raat en post-doctoraat aan de Noorse Academie voor Muziek behaald in 
verband met de projecten “This is Not a Drum – Towards a PostInstrumen-
tal Practice” en “Music with the Real”. Daarin onderzocht hij de ontwik-
kelingen van nieuwe werken en interpretaties van nieuwe instrumenten, 
technieken en methoden. Mørch Stene is al meer dan 15 jaar een van de 
leidende percussionisten in Noorwegen en heeft ook een succesvolle in-
ternationale carrière uitgebouwd. Hij trad op op festivals, radio en televisie 
in heel Europa, de VS en Azië met ensembles als Asamisimasa, Klangforum 
Wien, Oslo Sinfonietta, bit 20, Rolf Lislevand ensemble en Barokksolistene. 
Daarnaast verscheen Mørch Stene op een aantal labelopnames, waaronder 
ECM, Rough Trade en Hubro, en hij heeft Spellemannsprisen (de Noorse 
Grammy) drie keer gewonnen. Sinds de herfst van 2017 is hij hoogleraar 
percussie in Duitsland aan de Hochschule für Musik in Freiburg. 



Sint-Lambertuskerk

(c) Erf-goed.be

De Sint-Lambertuskerk is een gotische, driebeukige kruiskerk, opgetrokken 
uit zandsteen en gelegen op de top van de Heistse berg. De kerk met go-
tische stijlkenmerken werd opgetrokken in het midden van de 14de eeuw. 
De oudste delen van de kerk dateren van circa 1340. In 1585 ging een groot 
deel van de kerk in vlammen op tijdens de toenmalige godsdienstperike-
len. Enkel de muren bleven overeind. Wegens gebrek aan financiële mid-
delen nam de wederopbouw jaren in beslag; de torenspits werd pas in 1612 
aanbesteed. De houten zoldering, aangebracht na de brand, werd in 1736 
vervangen door een nieuw gewelf.



Ben jij op zoek naar een afwisselende  
functie in een internationaal bedrijf met  
familiale sfeer en een moderne visie?

ONTDEK ONZE VACATURES
OP WERKENBIJWURTH.BE
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Mol, Herentals en Turnhout
en de gemeenten Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel,
de abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 
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