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Geachte festivalbezoeker,

Musica Divina is op enkele jaren tijd een begrip geworden voor liefhebbers 
van klassieke muziek en erfgoed in de provincie Antwerpen en ver daarbuiten. 
Jaar na jaar brengt het festival hemelse muziek naar de vele abdijen, kerken en 
begijnhoven van de Antwerpse Kempen. Het festival ging van start vanuit de 
ambitie van de provincie Antwerpen om ook in de Kempen, waar minder grote 
concertzalen beschikbaar zijn, klassieke muziek van topniveau te brengen. Dankzij 
de passie en de kunde van de vzw Festival van Vlaanderen Mechelen/Kempen en 
de trouwe steun van hoofdsponsor IOK maken we deze ambitie al vele jaren waar. 
De festivaldirectie werd dit jaar overgenomen door Jelle Dierickx, die zijn sporen 
eerder al verdiende bij festivals in onder andere Rotterdam, Gent, Potsdam en 
Brno. Hij kan verderbouwen op de mooie erfenis van Veerle Declerck, die na 15 
jaar en 22 geslaagde festivals begonnen is aan een nieuwe uitdaging.
De toevoeging van Poesia Divina aan het programma is alvast een fijne uitbreiding 
van het festivalconcept. Ook de toegenomen aandacht voor het toeristische 
potentieel van de Kempen in combinatie met Musica Divina is veelbelovend. Ik 
heet u van harte welkom op dit uniek festival op hemelse locaties.

Geniet ervan,

Luk Lemmens,
Gedeputeerde voor Cultuur
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Programma
Ludwig Senfl (ca 1490 - 1543) – Das Geläut zu Speyer
Johann Walter (1496 - 1570) – Beati immaculati in via 

Stephan Zirler (ca 1518 - 1568)– Ich will fürthin gut päpstlich sein 
Ludwig Senfl, arr.: Juan Garcia – Ach Elslein, liebes Elselein 
Traditionell, arr.: Sebastian Krause – All mein Gedanken, die ich hab 

Orlando di Lasso (1532 - 1594)– Nun grüß dich Gott, mein Mündlein rot
Anonymous – Bummelierst du mir 
Ludwig Senfl – Es hett ein Biederman ein Weib 

Hans Neusidler (ca 1508 - 1563)/ Melchior Neusidler (ca 1531 - ca 1591) –  Wascha 
mesa / Passa é mezo Lamillanesa / Wascha mesa: Nachtanz 
Traditionell, arr.: Ludwig Böhme – O Tannenbaum 
Traditionell, arr.: Wolfgang Katschner – Ach bittrer Winter 
Josquin Desprez (ca 1450 - 1521)– Sit nomen Domini 
Traditionell, arr.: Ludwig Böhme – So treiben wir den Winter aus 

Martin Luther (1483 - 1546), arr.: Bo Wiget – Mitten wir im Leben sind 
Thomas Stoltzer (ca 1480 - 1526) – Herr, wie lang wilt  du mein so gar vergessen 
Heinrich Isaac (ca 1450 - 1517) / Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) – Innsbruck, 
ich muss dich lassen / Nun ruhen alle Wälder 

Orlando di Lasso – Matona mia cara 
Anonymous – Wir zogen in das Feld 
Ludwig Senfl – Das Geläut zu Speyer
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LAUTTEN COMPAGNEY

De Lautten Compagney is een gerenommeerd barokensemble uit Berlijn, onder 
leiding van Wolfgang Katschner. Van kamermuziek tot opera’s, het ensemble 
weet perfect de muzikale taal uit de Barok op een hedendaagse manier over te 
brengen. Ze zijn geregeld te gast op nationale en internationale podia, waaronder 
Concertgebouw Amsterdam, het Mosel Musikfestival en het Oude Muziek Festival 
Utrecht. Sinds 2014 zijn ze het ensemble in residence bij het Festival Alter Musik 
Bernau. In 2010 wonnen ze een ECHO Klassik voor hun CD Timeless, waarop ze 
barokmuziek combineren met het werk van Philip Glass en in 2012 ontvingen ze de 
Rheingau Muziekprijs.

CALMUS ENSEMBLE

Het Calmus Ensemble uit Leipzig werd opgericht in 1999. Het kwintet voelt zich 
thuis in een brede waaier van muzikale genres. Zo brengen ze, naar de traditie 
van de Duitse knapenkoren, vocale muziek uit de Renaissance, de Barok en de 
Romantiek; maar werken ze evengoed samen met hedendaagse componisten 
en lieten ze al werken componeren door onder andere Bernd Franke, Wolfram 
Buchenberg en Harald Banter. Daarnaast gaan ze ook pop-, folk- en jazzmuziek niet 
uit de weg. Ze werken geregeld samen met andere muzikanten zoals the Raschèr 
Saxophone Quartet, Hamburger Ratsmusik and the Frankfurt Radio Bigband. Het 
ensemble won verschillende internationale prijzen, waaronder de ECHO Klassik en 
de Supersonic Award. 
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Interview
Marleen Hoffmann interviewde de bariton van het Calmusensemble, Ludwig Böhme, 
omtrent het ontstaan van „Mitten im Leben 1517“.

Marleen Hoffmann (MH): “Mitten im Leben 1517“ – De titel stamt uit het gelijknamige 
lied van Luther en is een van de centrale liederen van de Reformatie. Het boeket 
aan liederen in dit concertprogramma is echter erg bont en gaat van liturgische 
gezangen, tot wereldlijke en frivole schlagers uit die tijd. Waardoor liet je je hiervoor 
inspireren? 

Ludwig Böhme (LB): De themata van de diverse liederen zijn letterlijk uit het leven 
van de 16de eeuw gegrepen.  Daartoe hoort natuurlijk zeer concreet het geloof en 
de Reformatie – met werken zowel uit de protestante als de katholieke traditie. Maar 
de “wereldlijke“ themata vormen eigenlijk een groter deel van de koek – liefde en 
trouw, natuur en de jaargetijden (beeld je maar een leven in zonder verwarming in 
de winter!), maar ook het soldatenleven, hitsige liederen omtrent het vreemdgaan 
en niet te vergeten, het sarcastische lied Ich will fürthin gut päpstlich sein omtrent 
de privileges van de clerus. Muziek is altijd ook een spiegel van de tijd: wat de 
mensen beroert, uit zich in gedichten en muziek. Veel van deze aspecten wilden we 
verenigen in een programma. Hoe kan men het dan anders noemen als “middenin 
in het leven“?

MH: Een paar eerder onbekende liederen stammen uit de collectie van Georg Foster. 
Anderen zijn dan weer bekend en geliefd tot op de dag van vandaag. Thematisch is 
het erg breed, van liefdesliederen tot koralen en reformatieliederen. Van motetten 
tot volksliedjes. Wat was bepalend bij de keuze van het repertoire? 

LB: Uit een veelheid aan mogelijkheden het juiste kiezen is iets waar iedeeren 
tegenwoordig mee te maken heeft. De beslissingen zijn altijd deels subjectief en 
afhankelijk van de context en van toeval. Het is niet anders wat dit programma betreft. 
De beide ensembles waren begeesterd van de idee om de muzikale leefwereld van 
Luther naar de dag van vandaag te vertalen en beide ensembles hebben een ruime 
ervaring met de muziek van de vroege 16de eeuw. Het programma samenstellen 
gebeurde in dialoog. 

MH: Sommige liederen worden in het middelhoogduits gezongen en bevatten 
woorden die tegenwoordig niet meer gebruikt worden. Dat maakt het voor zowel 
voor de toehoorder als voor de musici niet eenvoudig. In welke mate zijn jullie 
afgeweken van het origineel? 
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LB: We hebben lied voor lied bekeken wat eventueel moest worden aangepast. Soms 
klinken “oude woorden oud“, maar begrijpt iedereen toch wat er bedoeld wordt. 
Ook de klank van de spraak speelt hier een rol. Soms hebben we kleine elementen 
gemoderniseerd om ervoor te zorgen dat men de tekst toch kan begrijpen. 

MH: Traditionele volksliederen uit de tijd van de Reformatie werden ten dele door 
jullie bewerkt tot moderne, jazzige arrangementen. Waarom? 

LB: Zo brengen we ook een stuk van de 21ste eeuw in het leven van 1517. Dat 
was van in het begin onze bedoeling. Alle pogingen om 1517 muzikaal historisch 
getrouw te reconstrueren zijn natuurlijk belangrijk, maar het zal uiteindelijk nooit 
helemaal authentiek zijn. Een deel van de hedendaagse tijd is er altijd bij. Wij 
laten dat deel bewust in het programma binnensluipen en geven het dankzij de 
arrangementen zelfs meer ruimte. Daarenboven is muziek in de 16de eeuw nooit 
statisch geweest. Er werd steeds veel creativiteit verlangd van de uitvoerders. De 
arrangeurs kregen van ons dan ook veel speelruimte. Tot zover de theorie. Men kan 
ook gewoon zeggen dat de arrangementen het programma verrijken, dat ze goed 
passen in de context en de toehoorders extra vreugde verschaffen!

MH: 500 jaar Reformatie – 500 jaar Lutherliederen. Wat vertelt deze muziek aan het 
publiek in de 21ste eeuw? 

LB: Een gebeurtenis zoals de Reformatie 500 jaar later samenvatten in een 
concertprogramma is natuurlijk onmogelijk. Dat is ook niet onze bedoeling. We 
willen een tijdsgewricht tot leven laten komen en toch de huidige tijd niet uit het 
oog verliezen. Eenmaal we ons in de materie verdiepten, werd het snel duidelijk 
dat veel aspecten van het leven toen niet zoveel verschillen van het leven zoals het 
vandaag is. Neem bijvoorbeeld Nun grüß dich Gott, mein Mündlein rot: we zouden 
dat nu natuurlijk anders verwoorden, maar de idee “wer buhlen will, muss haben 
Geld“ heeft aan actualiteit niets ingeboet. Ook het lot van Biedermann in Es het ein 
Biderman ein Weib klinkt vandaag nog steeds plausibel. Dergelijke wereldse zaken 
staan vredevol naast de geestelijke muziek in dit programma. Het alledaagse leven 
en het geloof worden niet gescheiden, ze horen bij elkaar. Zo moet het ook zijn: 
geloven, leven en in het leven geloven. In die zin kunnen we mijmeren over hoe we 
vandaag de dag ons leven toetsen aan ons geloof en onze morele overtuigingen. 
Of we beleven gewoonweg vreugde aan het horen van wonderbaarlijke muziek. Het 
kan alletwee! 
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„Mitten im Leben 1517“
De gevolgen van de “theses van Wittenberg“ en de daaruit voortvloeiende 
Reformatie zijn tot op de dag van vandaag voelbaar. Tegelijkertijd liggen er 500 jaar 
tussen dat feit en onze tijd. Vele aspecten van de Reformatie komen daardoor vreemd 
over. Met dit programma willen de Lautten Compagney en het Calmus Ensemble 
die vijf eeuwen afstand overbruggen en de Renaissance de 21ste eeuw binnenhalen. 
Eenmaal het ritme zo lichtvoetig werkt dat de muziek begint te swingen, lijkt het 
oude wel erg nieuw.
De technieken en methodes die de “Reformatoren“ gebruikten om hun boodschap 
over te brengen, zouden we vandaag “communicatiestrategie“ noemen. Ze 
gebruikten het toen nieuwe medium van boek- en muziekdrukkunst en lieten de 
muziek voor zich spreken. Martin Luther (1483 - 1546) formuleerde het als volgt: 
“Christus duikt met onvergelijkbare kracht in de dieptes van het zingende hart en uit 
deze dieptes van het zingende hart komt Hij ook weer tevoorschijn“. Luther dichtte 
en toonzette zelf psalmen, hij inspireerde ook toonzettingen, vertaalde oude hymnen 
naar het Duits, schreef bijbelse muzikale verhalen en geestelijke kinderliedjes.
Het muzikale avontuur begint met Das Geläut zu Speyer. Ludwig Senfl (1490–1543) 
componeerde deze fijnzinnige motetten met veel zin voor humor. Hij plaatste 
hierbij verschillende teksten en ritmes boven elkaar – bevonden we ons niet in de 
16de eeuw kon het ook minimal music á la Steve Reich zijn. Senfl behoort tot de 
bekendste musici van de Renaissance in Duitsland. Hij werkte als kapelmeester aan 
het katholieke Hof van München en leerde Luther persoonlijk kennen tijdens de 
Reichstagen in Augsburg en Worms. Daarna bestelde Luther direct muziek bij hem. 
Het spreekt voor zich dat het werk van Senfl dan ook een prominente plaats krijgt 
in dit concertprogramma, los van het feit dat het muziek van de bovenste plank is.
Senfls Geläut brengt ons naar de Schlosskapelle van Torgau. Deze stad was een 
centrum van de Reformatie. Keurvorst Johann Friedrich de Grootmoedige liet de 
kapel op het domein van het kasteel bouwen en deze werd op 5 oktober 1544 door 
Luther ingewijd. De daarbij gespeelde muziek was het motet Beati immaculati in via 
van Johann Walter (1496 - 1570), die te boek staat als de belangrijkste muzikale 
partner van Luther. Ook hier wordt de techniek van het boven elkaar leggen van 
ritmes en teksten gebruikt. Een basso-ostinato-stem prijst Luther en Melanchthon, 
de alt looft ononderbroken de sachsische keurvorst en vier andere stemmen zingen in 
canon psalm 119. Inspiratiebron hierbij was Josquin Desprez –  voor de componiste 
in het Duitsland van de 16de eeuw het absolute referentiepunt. Vandaar ook twee 
canons van zijn hand in deze context.
De liedstrofe „Ich will fürthin gut päpstlich sein, des Luthers Lehr verachten“  brengt 
ons direct bij de politieke strijd die de tijd van de Reformatie vormgaf. De tekst 
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waarmee Stephan Zirler (ca 1518 - 1568) zijn muziek componeerde is erg direct en 
plastisch. Dit lied stamt net als vele andere composities van dit concertprogramma 
uit de verzameling Frische teutsche Liedlein van de arts en componist Georg Forster, 
die deze tussen 1539 en 1556 publiceerde. Vandaag is het een van de belangrijkste 
bronnen omtrent het Duitse lied in de Renaissance. Daarin kan men liederen 
vinden in alle mogelijke stijlen en vormen uit die tijd, van zowel bekende als eerder 
onbekende componisten. Zo onder andere ook de zogenaamde tenorliederen, een 
Duitse specialiteit, waarbij  de eigenlijke melodie bij de middenstem, de tenor ligt, 
zoals bij Mir ist ein rot Goldfingerlein van Ludwig Senfl.
Van Senfls leraar Heinrich Isaac (ca 1450 - 1517) is het bekende lied Inssbruck, ich 
muss dich lassen. Minder bekend is dat dat lied de inspiratiebron was voor J.S. 
Bachs (1685 - 1750) koraal Nun ruhen alle Wälder, op tekst van Paul Gerhardt. De 
Renaissance was ook een tijd van oorlog en geweld, en dat werd met de grootste 
vanzelfsprekenheid ook in de muziek getoond Vaak via humoristische en ironische 
liederen waarvan er drie in het programma opgenomen werden, onder andere 
van Josquin Desprez (1450 - 1521) en Orlandus Lassus (1532 - 1594). Het motet 
Herr, wie lang willt du mein so gar vergessen van Thomas Stoltzer (ca 1480 - 1526) 
brengt ons echter weer terug naar de muzikale reformatie. Stoltzer gebruikt voor zijn 
toonzetting van psalm 12, 13, 27 en 86 de vertalingen van Luther. Zijn motetten zijn 
de eerste van die aard. Vanaf dan zal het gebruikelijker worden om de Duitse taal te 
gebruiken in de context van de liturgie.
Het zingen of de vocaal gedachte muziek was de meest prominente muzikale 
uitdrukkingsvorm in de Renaissance. Tegelijkertijd begon men echter meer aandacht 
te besteden aan de puur instrumentale muziek. Het belangrijkste instrument 
hierbij was de luit, hier vertegenwoordigd via drie dansen uit de boeken voor luit 
van Hans en Melchior Neusidler. Deze stukken werden voor het ganse ensemble 
gearrangeerd. Onder andere ook voor de colascione, een instrument dat uit de 
Italiaanse volksmuziek stamt. Het wordt bespeeld met de vingers of met een 
plectrum en klinkt enigszins zoals een moderne basgitaar. 
Een deel van de liederen werd “gemoderniseerd“. Senfls Ach Elslein, liebes Elselein 
is van Juan Garcia als jazznummer gearrangeerd, Luthers Mitten wir im Leben sind 
klinkt in de bewerking van Bo Wiget eerder als moderne muziek. Via deze en andere 
bewerkingen van Ludwig Böhme en Sebastian Krause wil het programma bruggen 
slaan met het jaar 2017. Al vijf eeuwen lang verrijkt ons de muziek uit de Renaissance 
met haar warmte en liefde, haar wijsheid en menselijkheid die ons steeds weer 
verrijkt.

Wolfgang Katschner
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Ludwig Senfl 
Das Geläut zu Speyer 
uit: Guter seltzamer und kuenstreicher teutscher Gesang sonderlich ettliche 
Kuenstliche Quodlibet Schlacht und der gleichen mit vier oder fuenff stimmen biß 
her im truck nicht gesehen, Nürnberg: Johannes Petreius 1544 

Primus Discantus 
Nun kumbt hierher all
und helft mir einmal,
in diesem Saal, wem’s Läuten g’fall
und siecht an bald, treibt wenig G’schall,
Nit irret mich, sunst hör auf ich.
Flux fu der dich.
Ich mag nicht läuten lang.
Bitt’ ich mir sag’, was ist für Tag,
dass man so läut’.
Solch’s G’läut macht mich betör’n,
ich mag mich selbst nit hörn.
Schau eben auf, zeuch gleich mit auf.
Nun läut’ zam in Gottes Nam.
Wer kommen will,
darf G’läuts nit viel,
mag hertreten ungebeten zue der Metten.

Secundus Discantus
Gling, glang …
Lasst mehr angehn, da müsst ihr zu 
 mir herstehn,
mit unsern Glocken lasst z’ammenlocken,
ziecht unerschrocken.
Wiewohl zwar Andacht bloß
Gott’sdienst ist groß
geet über’s G’läut
am Kirchtag heut.
Die Schuler kommen
schon, Glocken brummen
habt viel Singens,
gilt Anbringens,
so Pfarrer aufsteht,
gen Opfer geht.

Primus Discantus 
Komt allen hierheen
en help me
in deze zaal, wie luiden wil
en snel begint, niet al te luid
Hou me niet voor de gek

Ik wil niet te lang luiden
Zeg me op welke dag 
men zo luidt
Het is oorverdovend, 
ik kan mezelf niet horen

Luid in Gods Naam,
wie wil komen, 

kom naar de metten.

Secundus Discantus
Gling, glang …
Laten we nog meer doen, maar dan  
 moeten we samenwerken
onze klokken laten ons net dat doen
trek onverschrokken aan het touw.
We richten de aandacht 
op de kerkdienst vandaag
via het geluid van de klokken.

De leerlingen komen al,
de klokken bulderen,
hebben veel te zingen

nu de priester
richting altaar gaat.



10

Altus
Kumbt her all, kumbt her,
und helft mir, Messner.
Ziecht an, ziecht an,
wehr mag und kann.
Zue dem Fest, tue das Best’.
Drumb ich bitt, spar euch nit.
Jedermann soll hergon.
Lasst aufgahn, nicht klagt an,
gling, glang.
Noch nicht fliecht, ziecht an, ziecht,
streckt die Arm’, macht euch warm.
So Hans und Paul, ziecht seid nit faul.
Wie schnauft ihr mit dem Maul?
Nit ziecht so schnell, so klingt’s bass hell.
So fein greift drein.
Nun läut’ z’ammen in Gott’s Namen,
wer will kummen, hat’s vernummen.
An dem Fest heut hab’ wir lang g’läut.

Tenor
Mur, maun …
Nun kumbt, ihr Knaben all,
greift an und läut’ einmal,
dass Glockschall.
Streck’ an, streck’ an,
was ein jeder mit der Macht kann.
Seht zu mit und klenkt mit.
So läut’ gut Ding, dass’s tapfer kling,
Maus, her an Ring,
das Opfer bring,
weil man das Amt singt.

Vagans
Mir, mur, maun …
Ziecht an, lieben Gesellen,
die mit mir läuten wöllen.
Nu zu diesem Fest tut all’samt das Best,
nehmt hin Strick und Seil, zeicht an resch, 
 mit Eil.
So tut zammstehn, lasst’s wohl aufgehn,

Altus
Kom hier, kom hier,
en help me heren.
Trek en trek
wie mag en kan
Doe je best voor het feest
Daarom vraag ik, spaar je niet
Iedereen moet hierheen komen
Klaag niet, laat luiden
gling, glang.
Het is nog niet gedaan, trek, trek, 
strek de arm en maak je warm
Zo Hans en Paul, wees niet lui
Wie trekt hier zijn neus op?
Trek niet te snel, dan klinkt de bas hel
Wees fijnzinnig
Luid samen in de Naam van God
Wie wil komen, heeft het vernomen
Voor dit feest luiden we al lang.

Tenor
Mur, maun …
Kom nu knapen,
pak aan en luid ook eens,
de klokken.
Span aan, span aan,
zo goed als het gaat.
Zie en klepel mee
Zo luidt dat ding, zo dapper klinkt het
aan de ring, 
breng het offer, 
zing

Vagans
Mir, mur, maun …
Span aan, beste kompanen,
die met me luiden willen
Enkel voor dit feest doet iedereen zijn best
Neem het touw en span het snel aan

Samen laten we het goed klinken,
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dass so viel zwen.
Jan’s auch anfang’s.
Jetzt klingt’s wohl und geht ganz recht.

So, so mein Knecht.
Hui, nun läut’ zusamm in Gottes Nam’.
Wer kumbt, der kumbt,
Hans, tu dich munter um, dass 
 Glock’ entbrumm
und schau mit zu, dass’s Seil nit brechen 
 tu.

beter dan in het begin
Nu klinkt het goed en gaat het vlot.

Zo, zo, mijn knecht
Hui, laat ons nu samen luiden in Gods Naam.
Wie komt, wie komt
Hans, help maar monter met het laten 
 zingen van de klokken
en waak erover dat het touw niet breekt. 

Johann Walter
Beati immaculati in via
Tekst: O.a. fragmenten uit psalm 119 

CANON: Prima pars
Beati immaculati in via,
qui ambulant
in lege Domini.
Beati qui scrutantur
testimonia eius,
in toto corde
exquirunt eum.

CANON: Secunda pars
Utinam dirigantur
viae meae ad custodiendas
iustificationes tuas:
Tunc non confundar
cum perspexero
in omnibus mandatis tuis.

CANON: Tertia pars
Benedictus es Domine,
doce me iustificationes tuas:
Deduc me in semita
mandatorum tuorum;
quia ipsam uolui.

CANON
Het is heerlijk voor je 
als je leeft zoals de Heer het wil,
als je leeft volgens de wet van God.
Het zal goed met je gaan 
als je je aan zijn leefregels houdt
en met je hele hart 
naar Hem verlangt.

CANON
O mag mijn leven 
zich naar uw gebod richten, 

zo kom ik niet tot schande.

CANON
Geloofd zij u, Heer! 
Leer me uw geboden.
Breng mij naar de oever 
van uw geboden; 
er is niets dat ik liever will.
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CANON Quarta pars
Inclina cor meum
in testimonia tua
et non in avaritiam:
Averte oculos meos
ne videant vanitatem:
In via tua vivifica me.

CANON Quinta pars
Eructabunt labia mea hymnum,
cum docueris me Iustificationes tuas.
Vivet anima mea
et laudabit te.
Et iuditia tua adiuvabunt me.

BASSUS
Vive Luthere;
vive Melanchthon;
vivite nostrae, lumina terrae:
Caraque Christo Pectora:
per vos,
inclita nobis
dogmata Christi, reddita;
vestro munere:
pulsis nubibus atris;
prodiit ortu,
candidiore dogmata salutis.
Vivite longos Nestoris annos.
Amen.

ALTUS
Vivat, vivat, vivat.
Vivat Ioannes Friderich:
Elector et dux Saxorum:
Defensor veri dogmatis:
Pacisque custos pervigil:
Vivat per omne seculum.
Vivat. Amen.

CANON
Laat mijn hart 
naar uw getuigenis neigen 
en niet naar eerzucht:
Wend mijn ogen af 
van een leer die niets brengt;
verfris met met uw weg.

CANON
Mijn lippen zullen u loven
wanneer u me uw geboden leert
Laat mijn ziel leven
zodat ik u loven kan
en uw geboden me helpen.

BASSUS
Lang leve Luther;
leve Melanchthon!
Dat jullie mogen leven, jullie verlichten 
onze aarde, jullie zielen zijn Christus dierbaar
Door julie 
wordt de bekende leer van Christus
aan ons teruggegeven, 
nadat door jullie diensten 
de zwarte wolken verdreven werden,
kwam voor mij 
de zonsopgang des heils
Mogen jullie zo lang leven als Nestor
Amen.

ALTUS
Lang leve. Leve
Johann Friedrich, keurvorst en
hertog van Sachsen, verdediger
van de ware leer, immer waakzame
hoeder van de vrede:
Mag hij eeuwig leven.
Lang leve hij. Amen.
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Stephan Zirler
Ich will fürthin gut päpstlich sein
uit: Georg Forster (Hrsg.), Frische teutsche Liedlein, Bd. 4, Nürnberg 1556

Ich will fürthin gut päpstlich sein,
des Luthers Lehr verachten,
nach guten Tagen will ich mir
und feisten Pfründen trachten.
Nach Zins und Rent’ steht mein Intent,
wenn ich die hätt, so könnt ich stet
in Lust und Freuden leben!
Wonach sollt ich sonst streben?

Ich will fürthin gut päpstlich sein,
nicht fürchten vor der Sünden.
Ich raub und stehl, tu, was ich will,
der Papst kann mich entbinden.
Für mein’ Exzess les ich die Mess,
die gibt mir schon des Himmels Lohn,
erlöst vom Tod mein Seelen –
das kann mir gar nicht fehlen.

Darum: Sollt ich nicht päpstlich sein,
wär ich mir selbst zuwider,
weil doch jetzund des Luthers Lehr
liegt ganz und gar darnieder.
Des Papstes Pracht kriegt wieder Macht
von Tag zu Tag. Ich wenig klag
samt anderen Prälaten –
uns will die Scham geraten.

Der dieses Liedlein hat gedicht,
lebt in eim harten Orden.
Das Papsttum er mit Fleiß verficht,
wär doch auch luth’risch worden,
wenn ihm so schwer aus Luthers Lehr
wär worden auch sein Taschen und Bauch,
den Papst hätt er verschworen,
des Luthers Lehr erkoren.

Ik wil vanaf nu braaf paaps zijn,
de leer van Luther zal ik verachten,
op goede dagen wil ik
overdadig feesten.
Mijn focus gaat naar procent en rentevoet,
moest ik die hebben, kon ik voor altijd
in lust en vreugde leven!
Waarnaar moet ik anders streven?

Ik wil vanaf nu braaf paaps zijn,
wil geen vrees hebben voor de zonden,

de paus kan me niet berispen,
voor mijn excessen lees ik de mis,
die geeft me al mijn hemels loon,
verlos mijn ziel van de dood-
aldus ontbreekt het me aan niets.

Aldus: moest ik niet paaps zijn,
zou ik niet met mezelf kunnen leven
want iedereen weet toch dat Luthers leer
er volledig naast zit.
De paapse pracht krijgt dag na dag
weer meer macht. Ik klaag niet,
net zo min als de andere prelaten
schaamte is niet aan ons besteed.

Wie dit lied dichtte,
leeft in een harde orde.
Het pausdom heeft hij met ijver verdedigd,
hij zou echter lutheriaan worden
moest de zware Lutherse leer
ook zijn broekzakken en buik zwaarder maken
dan zou hij de paus afzweren
en de leer van Luther kiezen.



14

Ludwig Senfl / arr. Juan Garcia
Ach Elslein, liebes Elselein
Volkslied, uit: Johann Ott (Hrsg.), Hundert vndainundzweint-
zig newe Lieder, Nürnberg 1534

Ach Elslein, liebes Elselein
wie gern wär ich bei dir!
So sein zwei tiefe Wasser
wohl zwischen dir und mir.

Das bringt mir große Schmerzen,
herzallerliebster G’sell,
red ich von ganzem Herzen,
hab’s für groß Ungefäll.

Hoff’, Zeit wird es wohl enden,
hoff’, Glück wird kommen drein,
sich in all’s Gut’s verwenden,
herzliebstes Elselein.

Ach Elsje, lief Elsje, 
wat zou ik graag bij jou zijn! 
Maar er zijn wel twee diepe waters 
tussen jou en mij. 

Dat doet me veel pijn, 
allerliefste hartendief. 
Ik zeg het met heel mijn hart, 
dit is een groot verdriet. 

Ik hoop dat de tijd wel verandering brengt, 
ik hoop dat het geluk nog komt, 
en alles zich ten goede keert, 
teerbemind Elsje. 

Traditionell / arr. Sebastian Krause
All mein Gedanken, die ich hab
uit: Lochamer Liederbuch, 1452–1460

All mein Gedanken, die ich hab, die sind bei dir.
Du auserwählter ein’ger Trost, bleib stets bei mir.
Du, du, du sollst an mich gedenken.
Hätt ich aller Wünsch Gewalt,
von dir wollt ich nicht wenden.

   Al mijn gedachten zijn bij jou
   Jij uitverkoren en enige troost, blijf steeds bij mij
   Jij, jij, jij zal je me herinneren. 
   Zelfs al mocht ik me alles wensen,
   van jouw zijde zou ik wijken.
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Du auserwählter ein’ger Trost, gedenk daran!
Leib und Gut, das sollst du gar zu eigen han.
Dein, dein, dein will ich ewig bleiben.
Du gibst mir Freud und hohen Mut
und kannst mir Leid vertreiben.

   Jij uitverkoren en enige troost, denk eraan!
   Have en goed zouden van jou moeten zijn
   Ik wil eeuwig de jouwe blijven.
   Jij geeft me vreugde en leeuwenmoed
   en kan mijn lijden verdrijven.

Die Allerliebst’ und Minniglich’, die ist so zart.
Ihresgleich in allem Reich findt man hart.
Bei, bei, bei ihr ist mein Verlangen,
da ich nun von ihr scheiden sollt,
da hätt sie mich umfangen.

   De allerliefste en beminnelijkst, ze is zo teder
   In het ganse rijk vindt men haar gelijke niet
   Bij haar is mijn verlangen,
   nu ik van haar scheiden moet,
   zo houdt het me gevangen.

Die werte Rein’, die ward sehr wein’n,
do das geschah.
Du bist mein und ich bin dein, sie traurig sprach.
Wann, wann, wann ich soll von dir weichen
ich nie erkannt, noch nimmermehr
erkenn ich deinesgleichen.

   Bedroefd was zij, ´t gaf veel geschrei
   toen het gebeurde.
   Ik ben van jou en jij van mij, zei ze treurig.
   Hoe, hoe, hoe zal ik van jou wijken?
   ‘k Heb nooit gekend en zal ook nooit
   Nog kennen jouw gelijke.
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Orlando di Lasso
Nun grüß dich Gott, mein Mündlein rot
uit: 24 Cantiones, lieder, chansons, et madrigali, München: Adam Berg 1573

Nun grüß dich Gott, mein Mündlein rot,
ich bin dir hold von Herzen!
Was kümmert’s mich, schau du für dich,
mit dir mag ich nit scherzen,
dein Lieb, die bringt mir Schmerzen.
Ach, Els, ich bitt! – Ich mag dein nit.
Zu dienen bin ich dir bereit!
Geh anderstwo, du hast dein B’scheid!
Du bist allein, die mir gefällt!
Ja, wenn du hätt’st im Säckel Geld!
Am Geld es auch nit mangeln soll.
Die Wort’ sein gut, der Mund ist voll,
die Seiten aber mich fast kränkt,
daran der leere Beutel hängt!
Das ist der Sitt’ in dieser Welt,
wer buhlen will, 
muss haben Geld,
wo das gebricht, ist ganz umsonst
all Weisheit, Jugend, Schön’ und Kunst.

Wees gegroet, mijn rozemond
mijn hart slaat voor jou!
Wat kan me dit schelen, kijk toch naar je,
bij jou wil ik oprecht zijn,
jouw liefde die doet me pijn.
Och Els, ik vraag je! Ik kan je niet krijgen.
Ik ben klaar om je te dienen!
Ga maar naar een ander, je hebt je bewijs!
Je bent de enige die ik graag zie!
Ja, had je maar geld op zak!
Aan het geld mag het niet mankeren.
De woorden zijn mooi en de mond vol,
ze kwetsen me echter
en daar heeft de lege zak iets mee te maken!
Dit is de wet van deze wereld,  
wie iemand het hof wil maken, 
moet geld hebben,
waar dit ontbreekt, is alles voor niets geweest. 
alle wijsheid, jeugd, schoonheid en kunsten.

Anonymus
Bummelierst du mir
uit: Georg Forster (Hrsg.), Frische teutsche Liedlein, Bd. 2, Nürnberg 1540

Bummelierst du mir, so bummelier ich dir;
in hohen Freuden so leben wir,
so schlag ich dir den besten Bummelirio.

Boemelier je mij, dan boemelier ik jou;
we leven in opperste vreugde,
zo geef ik je het beste Boemelerio.
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Ludwig Senfl
Es hett ein Biedermann ein Weib
uit: Reuterliedlein und Gassenhawerlein, Frankfurt 1535 en Georg Forster (Hrsg.), 
Frische teutsche Liedlein, Bd. 2, Nürnberg 1540

Es hett ein Biedermann ein Weib,
ihr Tück wollt sie nit lan,
das macht ihr gerader stolzer Leib,
das sie bat ihren Mann,
und dass er führ ins Heu, ins Heu,
nach Gromat in das Heu.

Der Mann, der wollt erfüllen
der Frauen ihren Willen,
er stieg heimlich zum Laden ein
wohl auf die Dielen;
sie meint, er wär ins Heu, ins Heu,
nach Gromat in das Heu.

Indem so kam ein junger Knab
ins Haus gegangen,
er ward vom selben Fräuelein
gar schon empfangen:
„Mein Mann, der ist ins Heu, ins Heu,
nach Gromat in das Heu.“

Er nahm sie bei der Mitten,
er tät ihr, weiß nit wie.
Der Hermann auf der Dielen sprach:
„Fahr schon, ich bin noch hie,
ich bin noch nit ins Heu, ins Heu,
nach Gromat in das Heu.“

„Ach trauter, lieber Hermann
nun verzeihe mir das,
ich will dir all mein Leben lang
kochen desterbass;
ich meint’, du wärst ins Heu, ins Heu,
nach Gromat in das Heu.“

Een Biedermann had een vrouw 
vol streken die ze niet kon laten
Dat maakte haar sterker, trotser, 
zodat ze haar man vroeg
naar de hooiberg te gaan, 
naar het versgemaaide hooi

De man wou graag weten 
wat zijn vrouw voor plannen had, 
hij klom op zolder,

zij dacht hij was al in ´t hooi, 
in ´t versgemaaide hooi

Toen kwam er een jonge knaap 
in het huis 
en hij werd ontvangen door diezelfde vrouw 
die zei:
„Mijn man is naar het hooi, naar het versge-
maaide hooi.“

Hij nam haar bij de heupen 
en deed alsof hij de heer des huizes niet 
hoorde, die op zolder zei: 
„Vertrek, ga weg, ik ben nog hier, 
ik ben nog hier, en niet in het hooi, 
het versgemaaide hooi.“

„Ach, lieve echtgenoot, 
vergeef me,
ik wil mijn ganse leven 
nog beter voor je koken,
ik dacht dat je in het hooi was, 
het versgemaaide hooi.“



18

Traditionell / arr. Ludwig Böhme
O Tannenbaum
Volkslied uit Westfalen, 16. Jh.

O Tannenbaum, o Tannenbaum,
du trägst ein grünen Zweig
den Sommer, den Winter,
das dauert die liebe Zeit.

Warum sollt ich nicht grünen,
da ich doch grünen kann?
Ich hab nicht Vater noch Mutter,
der mich versorgen kann.

Und der mich kann versorgen,
das ist der liebe Gott,
der lässt mich wachsen und grünen,
drum bin ich stark und groß.

Wenn andere feine Bäumelein
in großer Trauer stehn
so grünst du uns den Winter
du edler Tannenbaum.

O denneboom, o denneboom
hoe groen zijn uw takken
in de zomer, in de winter
de hele tijd.

Waarom zou ik niet groen zijn,
ik kan toch groen zijn?
Ik heb vader noch moeder
die voor me zorgen.

Wie me verzorgen kan,
is de lieve God,
die laat me groeien en groen zijn
daarom ben ik sterk en groot.

Wanneer andere bomen
er treurig uitzien
toon jij ons je volle groen
O edele denneboom 

„Und wenn ich schon nach Haberstroh
wär ausgegangen,
wolstu dich darum legen
zu andern Mannen,
so fahr der Teufel ins Heu, ins Heu,
nach Gromat in das Heu.“

„En moest ik echt naar Haberstroh 
gegaan zijn,
dan had je je met een andere man 
te slapen gelegd,
dus mag de duivel naar het hooi, 
naar het versgemaaide hooi.“
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Traditional/ arr. Wolfgang Katschner
Ach bittrer Winter
Volkslied, 16de eeuw; Melodie & tekst „Der saure Winter ist so kalt“ voor het eerst 
verschenen in pater Johannes Werlins liedboek, Kloster Seeon am Chiemsee 1646; 
Tekst: „O saurer Winter, du bist so kalt“ in het Ambraser liedboek, Frankfurt a. M. 
1582, en in het Berlijnse liedboek van 1582, 3de strofe J. Theissing

Ach bittrer Winter, wie bist du kalt!
Du hast entlaubet den grünen Wald.
Du hast verblüht die Blümlein auf der Heiden.

Die bunten Blümlein sind worden fahl,
entflogen ist uns Frau Nachtigall!
Sie ist entflogen, wird sie uns wieder singen?

Du hältst gefangen des Lichtes Schein
und lässt die Tage uns dunkel sein.
O lass doch wieder die goldne Sonne leuchten!

   Ach bittere winter, wat ben je koud!
   Je hebt het groene loof van het woud weggenomen.
   Je hebt de bloemen op de heide doen uitbloeien.

   De bonte bloemen worden vaal
   Weggevlogen is de nachtegaal!
   Ze is weg en wanneer zal ze weer zingen?

   Je houdt het licht gevangen
   en laat de dagen donker zijn
   O laat toch weer de gouden zon schijnen!

Josquin Desprez 
Sit nomen Domini
Canon à 10; Tekst: Psalm 113,2

Sit nomen Domini benedictum
ex hoc nunc et usque in saeculum.

De naam van de Heer
zij geprezen, nu en in alle eeuwigheid.
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Martin Luther / arr. Bo Wiget
Mitten wir im Leben sind
uit: Erfurter Enchiridien, Erfurt 1524

Mitten wir im Leben sind
mit dem Tod umfangen.
Wen such’n wir, der Hilfe tu,
dass wir Gnad erlangen?
Das bist Du, Herr, alleine.
Uns reuet unser’ Missetat,
die dich, Herr, erzürnet hat.
Heiliger Herre Gott, heiliger starker Gott,
heiliger barmherziger Heiland, 
du ewiger Gott:
Lass uns nicht versinken
in des bittren Todes Not! 
Kyrie eleison.

Midden in het leven
worden we omhelst door de dood
Wie zoeken wij die ons kan helpen
zodat we genade ervaren?
Dat bent U, Heer, alleen.
We hebben spijt van onze fouten,
die U, Heer, boos gemaakt hebben.
Heilige Heer, God, heilige sterke God,
Heilig barmhartig Heiland,
Eeuwige God:
Laar ons niet ondergaan
in de nood van de bittere dood!
Kyrie eleison.

Traditionell / arr. Ludwig Böhme
So treiben wir den Winter aus
Volkslied, 16. Jh.

So treiben wir den Winter aus,
durch unsre Stadt zum Tor hinaus
und jagen ihn zuschanden,
hinweg aus unsern Landen.

Wir stürzen ihn von Berg und Tal,
damit er sich zu Tode fall’.
Wir jagen ihn über die Heiden,
dass er den Tod muss leiden.

Wir jagen den Winter vor die Tür,
den Sommer bringen wir herfür,
den Sommer und den Maien,
die Blümlein mancherleien.

Zo verdrijven wij de winter
door de stadspoort naar buiten
we jagen hem tot scha en schande
weg van ons land

We duwen hem van berg en dal
Zodat hij dodelijk ten val komt
We jagen hem over de heide
Om hem naar zijn einde te brengen

We drijven de winter weg
en brengen de zomer tevoorschijn
de zomer en de maand mei
de vele bloemen altegaar.
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Mitten in dem Tod ansicht
uns der Hölle Rachen.
Wer will uns aus solcher Not
frei und ledig machen?
Das tust du, Herr, alleine,
es jammert dein Barmherzigkeit
unser Klag und großes Leid.
Heiliger Herre Gott, heiliger starker Gott,
heiliger barmherziger Heiland, 
du ewiger Gott:
Lass uns nicht verzagen
vor der tiefen Höllen Angst! 
Kyrie eleison.

Mitten in der Höllen Angst
unser Sünd’ uns treiben.
Wo soll’n wir denn fliehen hin,
da wir mögen bleiben?
Zu dir, Herr, alleine,
vergossen ist dein teures Blut,
das gnug für die Sünde tut.
Heiliger Herre Gott, heiliger starker Gott,
heiliger barmherziger Heiland, 
du ewiger Gott:
Lass uns nicht entfallen
von des rechten Glaubens Trost. 
Kyrie eleison.

Midden in de dood zien we
de afgrond van de hel.
Wie wil ons van deze nood 
bevrijden en verlossen?
Dat bent U, Heer, alleen.
Uw barmhachtigheid beklaagt
ons klagen en grote verdriet.
Heilige Heer, God, heilig sterke God,
Heilig barmachig Heiland
Eeuwige God:
Laat ons niet de moed verlizen
oog in oog met deze doodsangst!
Kyrie eleison.

Midden in de doodsangst
jagen onze zonden ons achterna.
Naar waar moeten we vluchten,
en waar mogen we blijven?
Naar u, Heer, alleen,
verspild is Uw kostbare bloed,
voor onze zonden.
Heilige God, heilige sterke God,
Heilig barmachtig Heiland,
Eeuwige God,
Laat ons niet wegdwalen
van de troost die het geloof ons biedt.
Kyrie eleison.

Hoe lang nog, Heer, vergeet u mij?
Hoe lang nog kijkt u mij voorbij?
Hoe lang nog verbergt u zich?
Hoe lang nog huilt mijn hart van zorgen
en zet mijn vijand mij opzij?

Thomas Stoltzer
Herr, wie lang willt du mein so gar 
vergessen
Tekst: Psalm 13

Herr, wie lang willt du mein so gar vergessen?
Wie lang verbirgest du dein Antlitz für mir?
Wie lang soll ich Rat suchen in meiner Seele
und Leid tragen in meinem Herzen?
Wie lang soll sich der Feind über mich erheben?
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Heinrich Isaac  / Johann Sebastian Bach
Innsbruck, ich muss dich lassen (Str. 1 & 4) 
/ Nun ruhen alle Wälder (Str. 2 & 3)
uit: Georg Forster (Hrsg.), Frische teutsche Liedlein, Bd. 1, Nürnberg 1539
Tekst: Paul Gerhardt (1607–1676)

Innsbruck, ich muss dich lassen,
ich fahr dahin mein Straßen
in fremde Land dahin.
Mein Freud ist mir genommen,
die ich nit weiß bekommen,
wo ich im Elend bin.
Nun ruhen alle Wälder,
Vieh, Menschen, Städt’ und Felder,
es schläft die ganze Welt.
Ihr aber, meine Sinnen,
auf, auf, ihr sollt beginnen,
was eurem Schöpfer wohlgefällt.

Wo bist du, Sonne, blieben?
Die Nacht hat dich vertrieben,
die Nacht, des Tages Feind.
Fahr hin! Ein andre Sonne,
mein Jesus, meine Wonne,
gar hell in meinem Herzen scheint.

Innsbruck, ik moet je verlaten
en mijn weg gaan
naar vreemde landen.
Mijn vreugde is me ontnomen
en die kan ik niet hervinden
wanneer ik in den vreemde ben.
Nu komen alle wouden tot rust,
vee, mensen, steden en velden,
de ganse wereld slaapt
Jullie moeten ontwaken, mijn muzen,
jullie moeten doen
wat de Schepper wil.

Waar ben je gebleven zon?
De nacht heeft je verdreven
De nacht, de vijand van de dag.
Ga weg! Een andere zon,
mijn Jezus, mijn bloed
schijnt helder in mijn hart.

Schau doch und erhöre mich,
mein Herr, mein Gott!
Erleucht meine Augen,
dass sie nicht im Tod entschlafen,
dass nicht mein Feind sich rühme,
er sei mein mächtig worden,
und meine Widersacher sich nicht freuen,
dass ich umgestoßen sei.

Ich hoff aber auf deine Güte,
mein Herz freuet sich deins Heils.
Ich will dem Herrn singen,
dass er mir wieder aufgeholfen hat.

Kijk naar mij om, geef antwoord, 
Heer, mijn God!
Gun mij het daglicht weer,
dan zal ik niet in doodsslaap vallen.
Mijn vijand zal niet kunnen brallen,
dat hij mij overwon
en mijn tegenstander zich niet verheugt
dat ik gevallen ben.

Ik krijg er veel vertrouwen door.
Mijn hart zal om uw redding juichen.
Ik zal u zingend dank betuigen:
u had het beste met mij voor.
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Mein Trost ob allen Weiben,
dein tu ich ewig bleiben,
stet, treu, der Ehren fromm.
Nun muss dich Gott bewahren,
in aller Tugend sparen,
bis dass ich wieder komm.

Boven alle andere vrouwen ben je mijn 
troost; de jouwe blijf ik eeuwig,
steeds trouw en deugdzaam.
Nu moet God je bewaren
en bijstaan in de deugdzaamheid
totdat ik terugkom.

Orlando di Lasso
Matona mia cara
uit: Libro de Villanelle, Moresche, et altre Canzoni, Paris 1581

Matona mia cara,
mi follere canzon
cantar sotto finestra,
Lantze buon compagnon.
Don don don diridiri
don don don don.

Ti prego màscol tare
che mi cantar de bon
e mi ti foller bene,
come greco e capon.
Don don don …

Comàndar a le cazze,
cazzar con le falcon,
mi ti portar beccazze,
grase come rognon.
Don don don …

Se mi non saper dire
tante belle rason,
Petrarcha mi non saper,
ne fonte d’Helicon.
Don don don …

Hoor lieve schone dame, 
mijn lied in vierkwartsmaat, 
ik zing hier voor jouw venster, 
ik ben een goed soldaat. 
Don don don diridiri
don don don don.
 
Ik vraag je om te luist'ren, 
ik zing geheel niet kwaad, 
en ik zal van je houden, 
als een Griek van zijn gebraad. 
Don don don...
 
Ik zal voor jou gaan jagen, 
de valk mijn beste maat, 
dan breng ik jou een duifje, 
een vette van formaat. 
Don don don...
 
'k heb weinig mooie woorden, 
en ook geen gladde praat, 
ik ken Petrarca niet, 
en ook Helicon is een hiaat.
Don don don... 
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Se ti mi foller bene
mi non esser poltron;
mi ficcar tutta notte,
urtar come monton.
Don don don …

Als jij mij wel ziet zitten, 
dan ben ik snel paraat, 
Ik kan nachtenlang seksen, 
tot aan de dageraad. 
Don don don... 

Anonymus
Wir zogen in das Feld
uit: Georg Forster (Hrsg.), Frische teutsche Liedlein, Bd. 2, Nürnberg 1540

Wir zogen in das Feld,
da hätt’ wir weder Säck’l noch Geld.
Strampede mi alami presente 
 al vostra signori.

Wir kam’n nach Sibentod,
da hätt’ wir weder Wein noch Brot.
Strampede mi …

Wir kam’ nach Benevent,
da hätt’ all unsre Not ein End.
Strampede mi …

We trokken door de velden
we hadden knapzak noch geld.
Te wapen, op het appèl, de heren!

We kwamen naar zevendood
daar hadden we wijn noch brood.
Te wapen, op het appèl, de heren!

We kwamen naar benevent
Daar kwam al ons lijden tot een eind.
Te wapen, op het appèl, de heren!
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Poesia Divina
Voor Poesia Divina schreven negen Vlaamse dichters een nieuwe psalm.  Zo 
trachtten zij vorm te geven aan hun idee van ‘een nieuwe hemel en een nieuwe 
aarde’. Poesia Divina wordt mede mogelijk gemaakt door het Vlaams Fonds voor 
de Letteren. Met bijzondere dank aan het Poëziecentrum.

EEN PLEK OP AARDE

ergens bestaat een plek op aarde met minder vragen, 
met nauwelijks laagte.
ergens bestaat een plek op aarde met meer pieken dan dalen,
idealer dan alle denkbare idealen.
ergens bestaat een plek op aarde die aardsheid doet vervagen,
waar de hoogste machten op hoogtij varen. 
ergens bestaat een plek op aarde met extreme zonnewaarde, 
waar wij kauwen op duizend en een verhalen. 
ergens bestaat een plek op aarde om mirakels te maken, 
om ons goddeloos aan elkaar te laven.
ergens bestaat een plek op aarde om verleden te begraven, 
met alleen maar vette jaren.
ergens bestaat een plek op aarde waar het allemaal valt te dragen,
waar wij eindelijk ontwaken.
ergens bestaat een plek op aarde waar wij samen slapen,
zonder op ons bloed beluste draken.
ergens bestaat een plek op aarde waar wij het vuur aanhalen,
waar wij helemaal knetter van elkaar zullen raken. 
ergens bestaat een plek op aarde om in fonteinen te pootjebaden, 
voor nachtelijke zwempartijen op ons naaktste.
ergens bestaat een plek op aarde waar het ons zal dagen,
voor een luilekkerleven zonder schaamte. 
ergens bestaat een plek op aarde waar wij onze stoffelijkheid kwijtraken, 
waar gedachten en normen vervagen.
ergens bestaat een plek op aarde die wij nooit zullen verlaten,
die ons allerbest zal smaken. 
ergens bestaat een plek op aarde de naam hemel waardig.

David Troch
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Klara. Blijf verwonderd.

EXPERIMENT/BEELDENDE
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 
KLASSIEKE MUZIEK/POËZIE/
KUNST/THEATER/JAZZ/ACTU 

DESIGN/FOTOGRAFIE/DANS/
OUDE MUZIEK/LITERATUUR/
OPERA/ARCHITECTUUR/A
FILOSOFIE/FILMMUZIEK/I
GESCHIEDENIS/ERFGOED/GRA
HEDENDAAGSE MUZIEK/FESTI
 POLITIEK/ECONOMIE/WORLD

PERFORMANCE/SOCIOLOGIE/   
      CHANSONS/  SOUNDSCAPE
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Festival van vlaanderen Mechelen presenteert

Mechelen hoort Stemmen wordt omgedoopt in LUNALIA. De naam verwijst  
niet enkel naar de Mechelse legende van de Maneblussers, maar ook naar 
de focuspunten van het Festival: de menselijke stem, de vocale muziek, de 
sterke vrouw en de spelende mens. 
In samenwerking met Tenso, het Europees netwerk voor professionele 
kamerkoren, worden ook workshops en een koorwedstrijd georganiseerd. 
Van 20 april tot en met 6 mei 2018 mag men zich verwachten aan en feest 
vol vocale muziek, aan een Festival met de kracht van de Volle Maan. 

www.lunalia.be

20.04.18 > 06.05.18
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COLOFON

ORGANISATIE

Dr. Jelle Dierickx
directeur
Lien Puttemans
marketing & PR
Camille Lemmens
communicatie
Eve Van Goey
productie
Ingken Grosse
zakelijk medewerker

PROGRAMMABOEK

Jelle Dierickx
Camille Lemmens

RAAD VAN BESTUUR

Marc De Geyter
voorzitter 
Kris Vreys
ondervoorzitter 
Ludo Kools
secretaris 
Greet De Clerck 
Bart De Nijn 
Luk Lemmens 
François Mylle 
Annemarie Peeters 
Michel Oliebos 
Annick Schramme 
Björn Siffer

ALGEMENE VERGADRING

Michel Vanholder (voorzitter), Eddy 
Brouwers, Rogier Chorus, Els De 
Keyser, Constant Demeester, Heidi 
De Nijn, Marie-Louise Grouwet-
Vervliet, Jeroen Martens, Frank 
Nobels, Tom Van den Eynde, Raymond 
Vanderwaeren, Nicole Van Dessel

GRAFISCH ONTWERP 

EN CAMPAGNEBEELDEN

www.emilielauwers.be

WETTELIJK DEPOT: D/2016/0180/37

Alle rechten voorbehouden. Niets uit 
deze uitgave mag verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt worden zonder 
voorafgaandelijke schriftelijke toestem-
ming van de uitgever. Programma 
onder voorbehoud van wijzigingen.Het 
is niet toegelaten beeld- of geluidsop-
namen te maken tijdens de concerten 
zonder expliciete toelating van de 
directie van het Festival van Vlaanderen 
Mechelen/Kempen.

CONTACT

Festival van Vlaanderen Kempen
Zoutwerf 5, 2800 Mechelen
T +32 (0)15 26 23 41
kempen@festival.be

www.musica-divina.be
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SUBSIDIENTEN

MET DE STEUN VAN

De steden Geel, Hoogstraten, Herentals, Lier, Mechelen en
Turnhout,  en de gemeenten Westerlo, Mol en Scherpenheuvel. 

SPONSORS

PARTNERS

MET DE STEUN VAN 

De abdijen van Postel, Averbode en Tongerlo, en de kerkfabrieken 
en de toerismediensten van de betrokken steden en gemeenten. 


