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Programma
Arvo Pärt
Missa Sillabica: Kyrie - Kristien Nijs, Maria Gil Munoz, William Branston, Andrés 
Soler Castaño en strijkkwartet
Ein Wallfahrtslied - François Héraud en strijkkwartet

Tõnu Kõrvits 
Reflections from a Plain - koor en cello

Arvo Pärt 
Missa Sillabica: Gloria - Kristien Nijs, Maria Gil Munoz, William Branston, Andrés 
Soler Castaño en strijkkwartet
Es sang vor langen Jahren - Sandra Paelinck, viool en altviool

Kreek, Cyrillus (1889-1962)
Kreek: Psalms of David (Psalm 104 (Bless the Lord, O my soul) - A Capella
Kreek: Psalms of David (Happy is the Man (from Psalms 1, 2 & 3) - A Capella
Kreek: Psalms of David (Psalm 141 (O Lord, I call to Thee) - A Capella

Arvo Pärt 
Missa Sillabica: Credo  - Kristien Nijs, Maria Gil Munoz, William Branston, Andrés 
Soler Castaño en strijkkwartet

Rudi Tas 
Atmospheres - A Capella

Arvo Pärt 
Pärt: Nunc dimittis - A Capella
Missa Sillabica: Sanctus  - Kristien Nijs, Maria Gil Munoz, William Branston, Andrés 
Soler Castaño en strijkkwartet
Missa Sillabica: Agnus Dei  - Kristien Nijs, Maria Gil Munoz, William Branston, An-
drés Soler Castaño en strijkkwartet

Arvo Pärt 
Missa Sillabica: Ite missa est - Kristien Nijs, Maria Gil Munoz, William Branston, 
Andrés Soler Castaño en strijkkwartet

Eriks Ešenvalds
In Paradisum - koor, cello en altviool



Pelgrimslied
“Om [na een crisis] verder te kunnen, moet men door de muur breken. Voor mij 
gebeurde dat door de samenloop van verschillende, vaak toevallige ontdekkingen. 
Een daarvan, die achteraf van groot belang bleek te zijn, was die van een kort stukje 
uit het gregoriaanse repertoire, waarvan ik heel toevallig een paar seconden in een 
platenzaak hoorde. Daarin ontdekte ik een wereld die ik niet kende, een wereld 
zonder harmonie, zonder metrum, zonder klankkleur, zonder instrumentatie, zonder 
wat dan ook. Op dat moment werd het me duidelijk welke richting ik uit moest, en 
begon een lange reis in mijn onbewuste geest.” 

Aan het woord is de Estse componist Arvo Pärt (°1935), één van de meest verkochte 
en uitgevoerde hedendaagse componisten. In een tijdperk waarin we swipend en 
append door het leven gaan, oefent zijn tijdloze muziek een grootse aantrekkings-
kracht uit op een steeds ruimer publiek. Toch was zijn muziek niet van bij de start 
geliefd. Na zijn studies aan het Conservatorium van Tallinn sloeg Pärt het moder-
nistische pad in, met experimentele en seriële werken die tegen de borst van het 
toenmalige Sovjetregime stootten. De complexiteit van die muziek en de door het 
regime opgelegde regels leidden bij de componist tot een existentiële crisis. Hij trok 
zich terug, en na bijna tien jaar stilte – Pärt verdiepte zich in die periode in het gre-
goriaans en in polyfone muziek – kwam hij midden jaren ‘70 als herboren terug: “Het 
complexe, veelzijdige verwarde mij alleen maar, ik had nood aan een zoektocht naar 
eenheid. Wat is het juist, dat ene ding, en hoe kan ik mijn weg ernaartoe vinden?” 

In dit programma maakte het Vlaams Radiokoor een spirituele reis naar het inner-
lijke. Als een pelgrim gaan ze op pad, langs de grote vragen des levens, op zoek 
naar berusting en bezinning. De contemplatieve muziek van Pärt en enkele andere 
Baltische en Vlaamse componisten wijst de weg. Elk vonden ze verlichting in de na-
tuur en tradities uit hun geboortestreek, in het geloof of in de liefde. 

Tintinnabuli

Pärt doopte zijn nieuwe compositiestijl ‘tintinnabuli’, verwijzend naar kleine klokjes 
die je in zijn muziek lijkt te horen. Ze is opgebouwd rond trage melodielijnen die in 
kleine stapjes verlopen en drieklanken die rond deze melodie cirkelen: “De tintin-
nabuli is de regel die toelaat dat melodie en begeleiding één zijn. Eén plus één 
is gelijk aan één, en niet aan twee. Dat is het hele geheim van die techniek.” Een 
andere kracht die uitgaat van zijn muziek zijn de eenvoudige melodieën, harmo-
nieën en structuren. Ze maken zijn composities makkelijk begrijpbaar, toegankelijk 
en puur. Zelf vergeleek Pärt zijn muziek met wit licht dat alle kleuren bevat: “Alleen 
een prisma kan de kleuren delen en ze doen verschijnen; dat prisma zou de geest 
van de luisteraar kunnen zijn.” 



Ook in de tekstbehandeling greep Pärt terug naar eenvoud. Dat paste hij heel ex-
pliciet toe in de Missa Syllabica uit 1977. De liturgische tekst vormt er letterlijk de 
leidraad van de muziek. Zoals de titel al doet vermoeden, komt elke lettergreep uit 
de mistekst overeen met één enkele noot. Daarnaast leidde Pärt ook de toonhoogte 
af van de lengte van de woorden, en ook de ritmes vloeien voort uit de structuur en 
interpunctie van de tekst. Hij streefde hiermee een objectieve benadering na: “Ik 
startte met het coderen van elk woord, waarbij ik er bijvoorbeeld speciaal op lette 
dat elke eindlettergreep op de tonica terechtkomt. […] Ik telde het aantal lettergre-
pen, komma’s, punten en accentueringen. Soms kan er onbewust een sterke binding 
met de betekenis van een woord ontstaan, maar in principe is dat niet doorslag-
gevend. Ik probeer een zekere afstand tot de tekst te bewaren, en idealiter bedenk 
ik een volkomen objectieve psalmodie, zoals die in de kerk te horen is en uit één 
enkele klank ontstaat. Op die manier kan de klank als een universele taal dienen.”

Doorheen de jaren evolueerde Pärt naar een vrijer gebruik van zijn tintinnabuli-tech-
niek, zoals in Nunc Dimittis uit 2011. Ook hier baseerde hij zich op een religieuze 
tekst, deze keer uit het Nieuwe Testament volgens Lucas: “Heer, ik ben uw dienaar. 
Nu kan ik rustig sterven, zoals u mij beloofd hebt.” 

There’s music along the river

Voor de meerderheid van zijn vocale werken greep Pärt terug naar bijbelse teksten. 
Maar niet voor Es sang vor langen Jahren, een motet voor alt, viool en altviool. In 
1984 vroeg de Duitse musicoloog en radiomaker Diether de la Motte tien componis-
ten om het gedicht Der Spinnerin Nachtlied van Clemens Brentano (1778-1842) op 
muziek te zetten. Pärt verklankte het verlangen van de minnaar naar zijn geliefde in 
een smachtende, wiegende melodie. Datzelfde jaar componeerde hij ook Ein Wal-
lfahrtslied / Pilgrims’ Song, ter herinnering aan de overleden filmregisseur Grigory 
Kromanov. Centraal staat de paradox tussen ons tijdelijke bestaan op aarde en de 
tijdloosheid van het eeuwige leven. Deze twee dimensies geeft Pärt weer in het 
contrast tussen de dynamische strijkerspartij - opgebouwd rond een chromatisch 
dalende lijn - en de statische zanglijn die gereduceerd is tot één enkele toonhoogte. 

Ook Rudi Tas blikt in Atmospheres vol weemoed terug op de liefde en de broosheid 
van het leven. Hij baseerde zijn koorwerk op het gedicht Strings in the earth and air 
van James Joyce: “Het gedicht begint met een melancholische uitbeelding van de 
liefde, wanneer een introverte, verlegen jongeman bij een rivier staat. Meteen hoor 
je een confrontatie van twee principes. Als eerste komt het ideaal van de onbeperk-
te economie van muziek aan bod, de overtuiging dat muziek alles kàn en alles móet 
zijn. Het tweede is een ecologisch principe, er wordt stilgestaan bij de eindigheid 
van het leven. De wilgen uit de tekst zijn een traditioneel symbool voor de dood; dat 
verklankt zich in leegte en sentiment in de tweede stanza. Met de versregel ‘Bij de 
rivier wandelt de liefde’, wordt het beeld van de eenzame liefde uitgedrukt.  



Het contrast tussen natuur en muziek vertaalt zich in kleurmotieven zoals ‘bleke’ bloe-
men en ‘donkere’ bladeren, die concorderen met de harmonie van de muziek of de 
verschillen in vocale en instrumentale kleuren. De derde stanza is dan weer een pro-
jectie van het poëtisch beeld van de harmonie op aarde.”

Volkse tradities en uitgestrekte landschappen

Net als voor Pärt speelde het christelijke geloof een belangrijke rol in het oeuvre van 
Cyrillus Kreek (1889-1962). Daarnaast had de Estse componist ook een bijzondere 
liefde voor de volksmuziek uit zijn geboorteland. Gewapend met een fonograaf ver-
zamelde hij vanaf 1911 tal van volksmelodieën en -hymnes. Hij kwam tot een catalo-
gus van zo’n 1.300 composities, waarvan hij er verschillende voor koor bewerkte. Zo 
werkte hij tussen 1914 en 1944 aan zijn belangrijkste opus, Taaveti Laulud of Psalms 
of David, waarin zijn diepe geloof en liefde voor de volksmuziek samenkomen. Kreek 
combineerde er namelijk een statige homofone schrijfstijl - daarmee verwijzend naar 
de Oost-Europese religieuze koortraditie - met volkse melodieën. Ook in de teksten 
koos hij expliciet voor het Ests. 

Kreeks muziek, waarin de nadruk ligt op eenvoud en de natuurlijke kwaliteit van de 
menselijke stem, heeft veel componisten in Estland beïnvloed, waaronder de Est 
Tõnu Kõrvits (1969). Ook Veljo Tormis (1930-2017), een tijdgenoot van Pärt, was een 
van Kõrvits’ grote voorbeelden. Peegeldused Tasasest Maast of Reflections from a 
Plainland is opgevat als een hommage aan Tormis: het is een fantasie op één van 
zijn koorliederen. In de sobere compositie weeft de cello de aangehouden klinkers in 
het koor tot een warm klanktapijt met subtiele harmonische kleuren. Het is een reis 
tegen het landschap van een vlakte, met hier en daar een volks aandoende melodie 
die weerklinkt.

De Letse componist Eriks Ešenvalds (Riga, °1977) maakt deel uit van de jonge ge-
neratie componisten die de lange koortraditie uit de Baltische Staten nieuw leven 
inblazen. Zijn werk werd bekroond met verschillende awards – hij ontving tot drie 
keer toe de Latvian Great Music Prize – en wordt internationaal uitgevoerd, van Ne-
derland tot Canada. Ešenvalds zong zelf gedurende jaren als tenor in het Latvia State 
Choir, en verstaat dus als geen ander wat het is om voor een koor te schrijven. In zijn 
In Paradisum - traditioneel het deel van de requiemmis dat gezongen wordt bij het 
uitdragen van de overledene - neemt het koor eerder een begeleidende rol op. Het 
zijn de strijkers die op de voorgrond treden: hun zachte tremolo’s verbeelden de flad-
derende vleugels van de engelen die naar het paradijs leiden. 

Aurélie Walschaert



Arvo Pärt
Missa Sybillica
I. Kyrie
Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison. 

II. Gloria
Gloria in excelsis Deo.
Et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis.
Laudamus te,
benedicimus te,
adoramus te,
glorificamus te.
Gratias agimus tibi propter magnam 
gloriam tuam.
Domine Deus, Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Lord, have mercy.
Christ, have mercy.
Lord, have mercy.

Glory to God in the highest,
and on earth peace to people of good 
will.
We praise you,
we bless you,
we adore you,
we glorify you,
we give you thanks for your great glory,
Lord God, heavenly King,
O God, almighty Father.
Lord Jesus Christ, Only Begotten Son,
Lord God, Lamb of God, Son of the 
Father,
you take away the sins of the world,
have mercy on us;
you take away the sins of the world,
receive our prayer;
you are seated at the right hand of the 
Father,
have mercy on us.
For you alone are the Holy One,
you alone are the Lord,
you alone are the Most High,
Jesus Christ,
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father.
Amen.

Teksten 



III. Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo,
lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine:
et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est.
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in caelum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas.
Et unam sanctam
catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma
in remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi.
Amen.

I believe in one God,
the Father almighty,
maker of heaven and earth,
of all things visible and invisible.
I believe in one Lord Jesus Christ,
the Only Begotten Son of God,
born of the Father before all ages.
God from God,
Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
consubstantial with the Father;
through him all things were made.
For us men
and for our salvation
he came down from heaven,
and by the Holy Spirit
was incarnate of the Virgin Mary,
and became man.
For our sake he was crucified
under Pontius Pilate,
he suffered death and was buried,
and rose again on the third day
in accordance with the Scriptures.
He ascended into heaven
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead
and his kingdom will have no end.
I believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and the Son,
who with the Father and the Son
is adored and glorified,
who has spoken through the prophets.
I believe in one, holy,
catholic and apostolic Church.
I confess one Baptism
for the forgiveness of sins
and I look forward to the resurrection of the 
dead
and the life of the world to come.
Amen.



IV. Sanctus 
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

V. Agnus Dei
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

VI. Ite missa est
Ite, missa est. Deo gratias.
 

Arvo Pärt
Ein Wallfahrtslied 
PSALM 121 (120)

Ich hebe meine Augen auf zu den 
Bergen. Woher kommt mir Hilfe?
Meine Hilfe kommt vom Herrn, der 
Himmel und Erde gemacht hat.
Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, 
und der dich behütet, schläft nicht.
Siehe, der Hüter Israels schläft und 
schlummert nicht.

Holy, Holy, Holy
Lord God of hosts.
Heaven and earth are full of your glory.
Hosanna in the highest.
Blessed is he who comes in the name of 
the Lord.
Hosanna in the highest.

Lamb of God,
you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God,
you take away the sins of the world,
have mercy on us.
Lamb of God,
you take away the sins of the world,
grant us peace.

Go forth, the Mass is ended. Thanks be 
to God.

I lift up my eyes to the mountains. 
Where does my help come from?
My help comes from the Lord,
 the Maker of heaven and earth.
He will not let your foot slip, he who 
watches over you will not slumber;
Indeed, he who watches over Israel
will neither slumber nor sleep.



Der Herr behütet dich; der Herr ist 
dein Schatten über deiner rechten 
Hand, daß dich des Tages die Sonne 
nicht steche noch der Mond des 
Nachts.
Der Herr behüte dich vor allem Übel, 
er behüte deine Seele.
Der Herr behüte deinen Ausgang und 
Eingang von nun an bis in Ewigkeit!

Arvo Pärt
Es sang vor langen 
Jahren 
Clemens Brentano (1778-1842) 
“Der Spinnerin Nachtlied”

Es sang vor langen Jahren
Wohl auch die Nachtigall.
Das war wohl süsser Schall,
Da wir zusammen waren.

Ich sing und kann nicht weinen
Und spinne so allein.
Den Faden klar und rein,
Solang der Mond wird scheinen.

Da wir zusammen waren,
Da sang die Nachtigall.
Nun mahnet mich ihr Schall,
Dass du von mir gefahren.

So oft der Mond mag scheinen,
So denk ich dein allein.
Mein Herz ist klar und rein,
Gott wolle uns vereinen.

The Lord watches over you, the Lord is 
your shade at your right hand;
the sun will not harm you by day, nor the 
moon by night.

The Lord will keep you from all harm 
he will watch over your life; the Lord 
will watch over your coming and going    
both now and forevermore.

Long years ago indeed, as now
There sang the nightingale;
The sound was truly sweet;
Then, we were together.

I sing and cannot weep,
And thus, alone, I spin
The bright, clean threads
As long as the moon shines.

When we were together,
Then sang the nightingale;
Now her sound reminds me
That you are gone from me.

However often the moon shines,
I think on you alone;
My heart is bright and clean;
God grant we be united!



Seit du von mir gefahren,
Singt stets die Nachtigall.
Ich denk bei ihrem Schall,
Wie wir zusammen waren.

Gott wolle uns vereinen.
Hier spinn ich so allein.
Der Mond scheint klar und rein.
Ich sing und möchte weinen

Cyrillus Kreek
Psalms of David 
Bless the Lord, O my soul 
(Psalm 104)

Kiida mu hing, Issandat!
Kiidetud oled Sina!
Issand Jumal, Sa oled suur.
Kiidetud oled Sina!
Kui suured Sinu teod, Issand !
Sa oled kõik targasti teinud.
Au olgu Sulle, Issand,
kes Sa kõik oled teinud !
Au olgu Isale, Pojale, Pühale Vaimule,
Au nüüd ja igavest. Amen.

Since you have gone from me,
The nightingale sings constantly;
Her sound makes me think
How we were together.

God grant we be united
Where, so alone, I spin;
The moon shines bright and clean;
I sing, and would weep.

Praise the Lord, my soul.
Lord my God, you are very great;
 you are clothed with splendor and 
majesty.
How many are your works, Lord!
In wisdom you made them all;
Glory to the Father
And the Son
And the Holy Spirit
and the Saints. Amen.



Blessed is the Man 
(Psalm 1, 2 & 3)

Õnnis on inimene
Kes ei käi õelate nõu järele - 
Halleluuja!
Sest Issand tunneb, õige teneed
Aga õelate tee läheb hukka - 
Halleluuja !
Teenige Issandat kartusega
Ja olge rõõmsad värisemisega. 
Halleluuja!
Väga õndsat on kõik, kes Tema,
Tema juure kipuvad - Halleluuja !
Tõuse üles Issand, päästa mind, mu 
Jumal. Halleluuja !
Au olgu Isale, Pojale ja Pühale 
Vaimule,
Nüüd ja igavest. Halleluuja ! Amen.

Psalms of David:, O Lord, I call to 
Thee (Psalm 141)

Issand, ma hüüan Su poole,
kuule mind oh Issand!
Kuule mu palve häält,
kui ma Su poole hüüan,
Kuule mind, oh Issand!
Olgu mu palve
kui suitsetamise rohi Su palge ees,
mu käte ülestõstmine
kui õhtune ohver.
Kuule sa mind !

Blessed is the one
who does not walk in step with the 
wicked. 
or stand in the way that sinners take
or sit in the company of mockers,
but whose delight is in the law of the 
Lord, Halleluuja!
and who meditates on his law day and 
night. Halleluuja! 
The Lord watches over the way of the 
righteous,but the way of the wicked 
leads to destruction.
Halleluuja!
Therefore the wicked will not stand 
in the judgment, nor sinners in the 
assembly of the righteous. Halleluuja!

Lord, I cry unto Thee: 
make haste unto me; 
give ear unto my voice, 
when I cry unto Thee. 
Let my prayer be set forth 
before thee as incense; 
and the lifting up of my hands 
as the evening sacrifice.



Rudi Tas
Atmospheres
gebaseerd op “Strings in the earth 
and air” van James Joyce

Strings in the earth and air
Make music sweet;
Strings by the river where
The willows meet.

There’s music along the river
For Love wanders there,
Pale owers on his mantle,
Dark leaves on his hair.

All sofly playing,
With head to the music bent,
And fingers straying
Upon an instrument.

Arvo Pärt
Nunc Dimittis

Nunc dimittis servum tuum, Domine, 
secundum verbum tuum in pace,
quia viderunt oculi mei salutare tuum,
quod parasti ante faciem omnium 
populorum,
lumen ad revelationem gentium et 
gloriam plebis tuae Israel.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, 
sicut erat in principio, et nunc, et 
semper, et in saecula saeculorum.

Amen.

 

Lord, now lettest thou thy servant 
depart in peace, 
according to thy word:
For mine eyes have seen thy salvation,
Which thou hast prepared
before the face of all people;
A light to lighten the Gentiles, and the 
glory of thy people Israel.
Glory to the Father, and to the Son, and 
to the Holy Spirit,
Both now and always, and unto the 
ages of ages. Amen.



Eriks  Ešenvalds
In Paradisum
antifoon

In paradisum deducant te angeli;
in tuo adventu suscipiant te martyres
et perducant te in civitatem sanctam 
Jerusalem.
Chorus angelorum te suscipiat
et cum Lazaro, quondam paupere,
aeternam habeas requiem.

May the angels lead you into paradise;
may the martyrs greet you at your 
arrival and lead you into the holy City of 
Jerusalem.
May the choir of Angels greet you
and like Lazarus, who once was a poor 
man, may you have eternal rest.



Biografieën
Sigvards Klava

Sigvards Klava is sinds 1992 artistiek directeur van het Lets Radiokoor (LRC). Als 
vrucht van zijn aanhoudende inspanningen is het LRC uitgegroeid tot een inter-
nationaal erkende, vocaal onderscheidende muziekgroep die verwelkomd wordt 
op de top muziekfestivals en gevraagd wordt om samen te werken met de meest 
vooraanstaande componisten en dirigenten.

Sigvards Klava studeerde directie aan de Bachakademie Stuttgart, het Conserva-
torium van St.-Petersburg en de Jazeps Vitols Latvian Academy of Music (JVLAM) 
waar hij sinds 2000 docent is aan de afdeling directie. Hij nam ook deel aan mas-
terclasses op het Oregon Bach Festival. 

Klava’s LRC projecten zijn doelbewuste verhaallijnen, muzikale expedities waarbij 
het fenomeen van zang en stem wordt verkend en bruggen worden gezocht tussen 
het archaïsche en het hedendaagse, het eeuwige en het alledaagse via inspire-
rende thematische concertprogramma’s. Kerken zijn gevuld met publiek dat staat 
te popelen om te luisteren naar de hoog aangeschreven programma’s Litany, The 
Prayer of Mother Theresa en Evening Conversations at St. John’s Church.
Het was Klava’s idee om samen te werken met prominente vertegenwoordigers 
van academische en niet-academische muziek, de clerus en hedendaagse mu-
sici om hedendaagse muziekexperimenten te laten samensmelten met cultureel 
erfgoed en de kijk op de mogelijkheden van de menselijke stem te verruimen. De 
theatrale programma’s van het koor Imants en Ziedonis, De dichter en de zeemeer-
min, Vacietis: Piano Concerto, Atlantida (componisten Imants Kalninš en Arturs 
Maskats) zijn bijzonder geliefd bij het publiek. Klava regisseerde ook eerbetonen 
aan Letse helden en culturele reuzen door muziek te maken voor het verfilmde epi-
sche gedicht Lacplesis (Berendoder) en Schrijver, een toneelproductie opgedragen 
aan dichteres Bronislava Martuževa. In 2014 startte Klava het project Bach. Passion. 
Riga waarbij de passies van Johann Sebastian Bach in de kerken van Rigas werden 
uitgevoerd door het LRC samen met uitstekende vertolkers van barokmuziek uit 
Letland en het buitenland.

Sigvards Klava is o.a. meervoudig winnaar van de Latvian Great Music Award. Sinds 
1990 is hij chef-dirigent van het Lets Liedfestival. Klava heeft concerten geleid o.a. 
in de Royal Albert Hall in Londen, de Elbphilharmonie, het Concertgebouw in Am-
sterdam, de Berliner Philharmoniker en elders. Hij neemt deel aan internationale 
jury’s en educatieve projecten. 



Vlaams Radiokoor

Het Vlaams Radiokoor werd in 1937 als professioneel kamerkoor opgericht door de 
toenmalige openbare omroep (NIR). Vandaag is het Vlaams Radiokoor een referen-
tie voor vocale muziek in Vlaanderen en Europa, en wordt het zowel in binnen- als 
in buitenland tot de top gerekend. De jonge Belgische dirigent Bart Van Reyn is de 
muziekdirecteur van het Radiokoor. De gedeelde passie voor barok en hedendaags 
repertoire, het geloof in de stem als ultieme vertolker van onze emoties, en het 
streven om ons vocaal erfgoed toegankelijk te maken voor zangers en publiek zijn 
wat ensemble en dirigent verbindt. Vanuit Studio 1 in Flagey (Brussel) werken de 32 
zangers van het Vlaams Radiokoor aan een muzikaal project dat op drie grote pijlers 
gebouwd is. Eerst en vooral zijn er de Vocal Fabric producties – het laboratorium 
van het Radiokoor. Vocal Fabric brengt concerten die de grenzen van vocale muziek 
aftasten, confronterend, eigenzinnig en non-conformistisch. Met grote gastvrijheid 
en een intense beleving als leidraad brengen we de mensen op het podium en in de 
zaal samen: vocale harmonie is het bewijs dat mensen samen mooier zijn dan alleen. 

Daarnaast werk het koor regelmatig samen met gerenommeerde binnen- en bui-
tenlandse instrumentale ensembles zoals Brussels Philharmonic, het Orchestre de 
chambre de Paris, Il Gardellino, Les Siècles, het Radio Filharmonisch Orkest en het 
Koninklijk Concertgebouworkest. Zo bouwde het Radiokoor een steeds grotere aan-
wezigheid op verschillende internationale podia uit. Tenslotte is en blijft het Vlaams 
Radiokoor een levend portaal voor repertoire, kennis, ervaring en stemmen. Het 
maakt ons vocaal erfgoed toegankelijk voor zangers en publiek, en investeert te-
gelijk in de creatie van nieuw stemwerk. Zo voedt het koor liefhebbers, amateurs 
en professionals met programma, techniek en expertise. Het Vlaams Radiokoor 
behoudt ook zijn unieke status van radiokoor: een groot aantal concertproducties 
wordt opgenomen, waardoor het koor een unieke verzameling live-opnames heeft 
opgebouwd. Deze collectie wordt permanent aangevuld met een selectie studio-
opnames, die samen het vocale erfgoed bewaren voor de toekomst.

Het Vlaams Radiokoor is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap.



Bart van Reyn

Bart Van Reyn is sinds seizoen 19-20 muziekdirecteur van het Vlaams Radiokoor. 
Zijn dynamische aanpak, doorgedreven kennis van het repertoire en grote passie 
voor het métier sluiten perfect aan bij DNA van het Radiokoor. Samen zullen ze 
het rijke vocale verleden eren en levend houden door vandaag te werken aan de 
geschiedenis van morgen: als radar voor nieuwe muzikale en maatschappelijke 
tendensen, als bewaarder en behoeder van ons vocale erfgoed. Bart Van Reyn 
voelt zich thuis in een breed repertoire: van barok tot hedendaags, en zowel in ora-
torium, opera, orkestliederen als in a capella muziek – met de stem als rode draad. 
Sinds 2016 is Bart chef-dirigent van het Deens National Radio Koor, en in seizoen 
2021-22 is hij vaste gast-dirigent van Anima Eterna. Daarnaast wordt Bart regelma-
tig gevraagd voor producties met internationaal gerenommeerde koren zoals Cap-
pella Amsterdam, Groot Omroepkoor, Nederlands Kamerkoor, MDR Rundfunkchor 
Leipzig, SWR Vokalensemble Stuttgart, NDR Chor Hamburg, Rundfunkchor Berlin, 
DR Vokalensemblet, Collegium Vocale Gent en de BBC Singers. 

Bart is ook oprichter en bezieler van Octopus, een flexibel koor van 32 tot 100 
zangers, en van Le Concert d’Anvers, een periodeorkest dat focust op repertoire 
uit de 18de en vroege 19de  eeuw. Meer recent richtte Bart samen met regisseur 
Korneel Hamers de reizende operacompagnie The Ministry of Operatic Affairs op, 
bekend van de producties Don Giovanni, Orfeo ed Euridice, Così fan tutte, Dido & 
Aeneas, en Acis & Galatea. Naast zijn vele en uiteenlopende vocale projecten, is 
Van Reyn ook een graag geziene gast bij grote en kleine instrumentale ensembles 
uit binnen-en buitenland, waaronder Brussels Philharmonic, Antwerp Symphony 
Orchestra, Cappella Augustina Köln, NDR Radiophilharmonie, het Deens Nationaal 
Symfonieorkest en het Nederlands Kamerorkest. Zijn grote passie en kennis maken 
Bart tenslotte de ideale partner voor hedendaagse componisten: onder meer 
Steve Reich, Tan Dun, James MacMillan en Kaija Saariaho werkten met hem samen.



Sint-Dimpnakerk van Geel

© Kristof Donné

De Sint-Dimpnakerk, een prachtig voorbeeld van demergotiek, werd gebouwd in de 
periode 1349-1570. Oorspronkelijk werd ze opgericht als bedevaartskerk, een van 
de mooiste en belangrijkste herinneringen aan het unieke verleden van de Barmhar-
tige Stede. Volgens de legende werden de Ierse koningsdochter Dimpna en haar 
biechtvader Gerebernus op deze plaats begraven. De kerk huisvest verschillende 
Vlaamse topstukken zoals het Sint-Dimpnaretabel, het Passieretabel en het Apos-
telretabel. Ook het renaissance praalgraf van de familie Merode is een absolute 
blikvanger.



Klara. Blijf verwonderd.
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Kammenstraat 81,  
2000 Antwerpen 
www.amuz.be 

Ontdek al onze concerten

Ontdek klassiek  
in een inspirerend AMUZ

Keuzestress? Laat u rondleiden doorheen de 
mooiste muziek met één van onze abonnementen:

Kennismakings abonnement: 
6 concerten vanaf €84,80 met onder andere Hana Blažíková, 
Dorothee Mields & Hathor Consort en Música Temprana

Klavierabonnement : 
5 concerten vanaf €68,80 met onder andere Melvyn Tann,  
Nicolas Callot en Menno van Delft

De keuze van Reinoud van Mechelen,  
artiest in residentie: 

6 concerten vanaf €97,60 met onder andere Collegium Vocale 
Gent, Concerto Palatino en Reinoud van Mechelen & a nocte 
temporis



Dag na dag werken de onderzoekers van VITO aan grensverleggende technologische 
oplossingen die bedrijven en beleidsmakers helpen een antwoord te bieden op de 
enorme uitdagingen waar we voor staan. Creatieve, innovatieve oplossingen vanuit 
een unieke systeembenadering. Zo openen we nieuwe horizonten en creëren we 
meer impact. VITO is een gangmaker in die duurzaamheidstransitie voor bedrijven 
en overheid. We integreren kennis uit verschillende domeinen, over landsgrenzen 
heen. We doen dit vanuit een internationale en multidisciplinaire organisatie die vlot 
inspeelt op nieuwe uitdagingen. Zo creëren we gedeelde waarde voor mens, bedrijf en 
maatschappij.

Vision on technology
for a better world

30 jaar
expertise

950
medewerkers

43
nationaliteiten

Duurzame technologieën 
& onderzoek

vito.be
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Dr. Jelle Dierickx
directeur
Michaela Defever
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EUROPEAN FESTIVAL ASSOCIATION
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MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Lier, Herentals en Turnhout en de gemeen-
ten Mol, Westerlo, Heist-op-den-Berg en Scherpenheuvel-Zichem, de 
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