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Jubileumconcerten Moderato Cantabile
In november 2001 richtte Nana Tchikhinashvili kamerkoor Moderato Cantabile op.
Zij ontleende de naam voor het koor aan de romantische film ‘Moderato
Cantabile’ uit de jaren ’60 van Peter Brook, gebaseerd op het boek van
Marguerite Duras.
Door de jaren heen zijn er natuurlijk wisselingen van koorleden geweest maar
ook een flink aantal mensen is vanaf de oprichting van het koor lid waarbij Nana
onafgebroken de dirigente is geweest!
Ze is een inspirerende, motiverende en enthousiasmerende dirigent, die kwaliteit
van zang en dictie hoog in het vaandel heeft staan.
Mede hierdoor heeft het koor in vele kerken, kloosters en kathedralen in binnenen buitenland concerten gegeven. Enkele hoogtepunten zijn de concerten in
Montserrat in Barcelona, het Benedictijnenklooster in Wenen en de SintPietersbasiliek in Vaticaanstad.
Dit jaar viert het koor haar 20-jarig jubileum met een bijzonder programma
waarin werken van Zbigniew Preisner, Arvo Pärt en Nana Tchikhinashvili te
beluisteren zijn. Ingetogen en uitbundig, a capella, instrumentaal en met
begeleiding, adagio en allegro wisselen elkaar af. De kenmerkende warme en
ontroerende koorklank samen met de indringende muziek van orgel, violen en
cello zorgen voor een indrukwekkende uitvoering.

Arvo Pärt (1935)
Pärt groeide op bij Tallinn, Estland. In 1944 viel de Sovjet-Unie zijn geboorteland
binnen en de daaropvolgende bezetting, die meer dan 50 jaar zou duren, had
een diepgaand effect op Pärt’s leven en muziek.
Halverwege de jaren zeventig kwam Pärt tot een nieuwe visie op muziek en
daarmee met een radicale verandering in zijn stijl van componeren.
Sinds hij in 1980 noodgedwongen, vanwege de bezetting door Sovjet-Rusland,
zijn geboorteland Estland verliet, heeft de componist zich geconcentreerd op de
toonzetting van religieuze teksten.
Pärt componeerde afwisselend vocale en instrumentale werken en hij werkte met
een nieuwe compositiemethode: de tintinnabuli (ceremonieel klokje of belletje) stijl.
Bij het slaan op een bel, is naast de basistoon een aantal dicht bij elkaar
liggende tonen hoorbaar. In dit werk van Pärt begeleidt de drieklank, die
afkomstig is van de toonsoort waarin de melodie staat, de tonen. De drie noten
van de drieklank klinken als klokken en de melodische lijn beweegt stapsgewijs.
Het gevolg is dat het geheel klinkt als een sonore bel.
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In zijn muziek werden verstilling, spiritualiteit, reductie van het materiaal en de
behoefte aan verinnerlijking hoorbaar.
“Ik heb ontdekt dat het genoeg is wanneer één enkele noot prachtig gespeeld
of gezongen wordt. Deze ene noot, of een ogenblik van stilte, troost me.
Ik werk met zeer weinig elementen - met één stem, twee stemmen… Ik bouw
met primitieve materialen - met de drieklank, met één specifieke toonzetting.”

Zbigniew Antoni Preisner (1955)
Preisner studeerde filosofie en kunstgeschiedenis in Krakau en volgde piano- en
gitaarlessen zonder de intentie te hebben te willen componeren.
Op zijn 22e echter schreef hij muziek voor een cabaretduo en nog geen twee jaar
later werkte hij voor de Poolse televisie en filmindustrie.
Sinds de jaren ’90 is Preisner een veelgevraagd filmmuziek componist in Europa
en de Verenigde Staten.
In 1983 startte de samenwerking met de Poolse regisseur Krzysztof Kieślowski.
Hij schreef veel filmmuziek waaronder La double vie de Vèronique, Trois couleurs
(bleu, blanc, rouge). In 1998 componeerde Preisner Requiem for My Friend ter
nagedachtenis aan zijn vriend, Kieślowski. Hij vertelde dat het niet het meest
plezierige was om te maken vanwege de aanleiding, namelijk het sterven van zijn
vriend. Tegelijkertijd gaf hij hiermee een eerbetoon aan en diende het als
afscheid van zijn dierbare vriend: “Mijn ‘Requiem’ begeleidt mijn vriend tijdens
zijn laatste reis.”

Nana Tchikhinashvili (1968)
Nana is geboren in Tbilisi, Georgië. Zij zong vanaf haar zesde
jaar in diverse professionele koren. Na haar
middelbareschooltijd volgde Nana het muziekcollege, een
verplichte opleiding in Georgië voor toelating tot het
conservatorium.
Hier koos zij koordirectie als hoofdvak, met piano en zang.
In 1989 startte zij op het Staatsconservatorium in Tbilisi.
Tijdens haar studie koordirectie en zang werd Nana als één van
de jongste professionele concertzangeressen aangenomen in het
Academisch Staatskoor.
Daarnaast werd ze dirigent van dit koor en tijdens de werkzaamheden als dirigent
ontwikkelde zij een eigen stijl van dirigeren. In 1994 studeerde zij af voor zang en
directie. Sinds 1995 woont en werkt Nana in Nederland.
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Over het koor
In de muziekleer betekent moderato cantabile zingend in een gematigd tempo.
Het koor Moderato Cantabile bestaat uit ruim 30 geoefende zangers met brede
zang- en koorervaring. Sinds de oprichting heeft het een uitgebreid en veelzijdig
repertoire opgebouwd. Door de zangtechniek die de dirigent hanteert, heeft het
koor een bijzondere koorklank. Moderato Cantabile zingt meestal a capella maar
heeft af en toe begeleiding van veelbelovende, jonge musici.
Bij de keuze van het repertoire laat de dirigent zich vooral leiden door de
schoonheid van de muziek. Het koor zingt regelmatig composities die elders
nauwelijks uitgevoerd worden.
Moderato Cantabile biedt het vocaal muziekminnend publiek een breed aanbod.
Naast dirigent van Moderato Cantabile is Nana dirigent van het Byzantijns
Mannenkoor Friesland.

Het programma
Deus Noster

- N. Tchikhinashvili

Miserere Nobis

- N. Tchikhinashvili

Pater Noster

- N. Tchikhinashvili

De Profundis

- A. Pärt - bewerking N. Tchikhinashvili

Salve Regina

- A. Pärt

My Heart is in the Highlands

- A. Pärt

Summa

- A. Pärt

La double vie de Véronique

- Z. Preisner - bewerking N. Tchikhinashvili

Pauze
Delen uit Requiem for My Friend van Z. Preisner
Officium
Kyrie
Dies Irae
Offertorium
Sanctus
Agnus Dei
Communio
Lacrimosa
Prayer
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Op viool - Nino Natroshvili
Nino begon op haar tiende met haar eerste vioollessen.
Na haar vooropleiding aan het Prins Claus Conservatorium
Groningen. In 2019 studeerde ze af aan het conservatorium in
Utrecht op klassiek viool en barokviool.
Ze speelde in onder meer mee met het Nationaal Jeugd
Orkest, het Ricciotti Ensemble, het Metropole Orkest, het
Noordpool Orkest, Holland Baroque, Concerto Barocco en
de Nieuwe Philharmonie Utrecht. Daarnaast heeft ze
masterclasses gevolgd bij Emmy Verhey, Kati Sebestyén, Marco
Terlizzi, Rita Wagner, het Danel Kwartet
en het Dudok Kwartet.
Naast uitvoerend musicus is Nino ook actief als viooldocente.
Nino heeft een voorliefde voor veel verschillende soorten muziekgenres, wat
terug te zien is in de verscheidenheid van orkesten, ensembles en projecten
waaraan ze heeft meegewerkt.
Ook op viool - Nouschka van Schaik
Nouschka van Schaik begon op vierjarige leeftijd met vioollessen.
In 2021 is zij afgestudeerd van de bachelor klassiek viool aan
het Prins Claus Conservatorium Groningen en ze studeert
momenteel de master klassiek viool in Codarts Rotterdam.
Nouschka speelt vanaf zeer jonge leeftijd in
kamermuziek)ensembles en orkesten. Ze speelde in het
Nationaal Jeugd Orkest, het Joven Orquesta de Canarias, is
vast lid van het Noordpool Orkest en is momenteel
concertmeester van het Codarts Poporkest. Nouschka is naast
uitvoerend musicus ook viooldocente. Ze werkt aan de
muziekschool in Hoogezand en Dokkum en heeft privé leerlingen in
Groningen. Ook maakt Nouschka onderdeel uit van het Puellae Kwartet, waarin
ze altviool speelt..
Op altviool - Ani Natroshvili
Ani Natroshvili begon op zevenjarige leeftijd met vioollessen aan een
Muziekschool in Groningen. Vanaf 2009 vervolgde ze de altvioollessen.
In 2012 werd Ani toegelaten tot de Young Talent Class van het Prins Claus
Conservatorium Groningen, waar ze in 2013 werd aangenomen als
bachelorstudent.
Ani was van 2009 tot 2013 orkestlid (2012-2013 leider) van het Haydn Jeugd
Strijkorkest Groningen. In 2011 won dit orkest de tweede prijs op het Summa Cum
Laude Festival in Wenen.
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In 2010 nam ze deel aan het Prinses Christina Concours en kreeg een eervolle
vermelding. Ze volgde vele lessen en masterclasses. Ani voltooide
haar bachelorstudie aan het Prins Claus Conservatorium en
masterstudies aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
In 2017 had ze de eer werken te spelen met koorbegeleiding,
speciaal voor haar gecomponeerd in Boedapest, Hongarije.
De componisten die deze werken schreven waren Adrian
Bohner, Roman Medenczi en Nana Tchikhinashvili. Ze nam
deel aan verschillende projecten samen met een aantal
mensen en orkesten. Ze werkte samen met het Noord
Nederlands Orkest, met Mike Boddé als solist, de Metropole
Orkest Academie, het orkest van het Koninklijk Conservatorium den
Haag, Jeugdkamermuziek Noordelijk Orkest en het Noordpool Orkest.
Op cello - Eleanore Tan
Eleanore is geboren in Höxter te Duitsland en kwam op haar
vierde naar Nederland.
Op zes jarige leeftijd begon ze met cellospelen.
Tot haar 14e kreeg ze les van verschillende docenten,
doordat het gezin vaak verhuisde. Op die leeftijd werd ze
toegelaten tot de Sweelinck-Academie van het
Conservatorium van Amsterdam. Hier speelde ze ook bij het
Nederlands Jeugd StrijkOrkest. Daarna vervolgde ze de
bachelor opleiding aan het Prins Claus Conservatorium en
rondde met succes ook haar Master hier af. Naast de reguliere
lessen volgde ze diverse masterclasses.
Op het orgel - Sjoerd Ruisch
Sjoerd Ruisch studeerde orgel en koordirectie aan het Prins
Claus Conservatorium Groningen. Momenteel is hij als dirigent
en titulair-organist verbonden aan de St. Jozefkathedraal en
de St. Franciscuskerk te Groningen.
Naast zijn werkzaamheden in de Katholieke liturgie verzorgt
hij zowel soloconcerten als concerten met medewerking van
zangers en instrumentalisten.
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Koorleden
Sopranen
Alten
Ji Bergsma
Kuna van Dijk
Pascale Kilian
Gertruud Prenger
Galina Romanova
Nelleke de Ruiter
Ellen van der Vecht
Christina Williamson

Gea Bakker
Willemijn van der Heijden
Vera de Kruijf
Laura Maruster
Nita Pietersma
Elsbeth Room
Marije Stellingsma
Rinske Swart
Arlette Toornstra

Tenoren

Marlou Wolfs

Jan Blom
Bert Busz
Jan Heringa
Emile de Kleine
Jan Willem Lentelink
Siebren van der Meer
Reitze Siebesma
Roel Stavast

Bassen
Jan Kolkman
Herman Postma
Hans ter Veen
Hindrik Visser
Gerrit de Vries

Solisten
Nana Tchikhinashvili (mezzosopraan)
Nelleke de Ruiter (sopraan)
Pascale Kilian (sopraan)
Emile de Kleine (tenor)
Herman Postma (bas)
Ji Bergsma (sopraan)
Bert Busz (tenor)
Gea Bakker (alt)
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Moderato Cantabile, Koepelkerk, Smilde

Toelichting op en teksten van de koorwerken:
Deus Noster, Miserere Nobis en Pater Noster - N. Tchikhinashvili
De drie a-capella koorwerken Deus Noster (Hemelse Koning), Miserere Nobis
(Alheilige Drieëenheid, ontferm U over ons) en Pater Noster (Onze Vader) horen
inhoudelijk bij elkaar. De volgorde is zoals de openingsgebeden in de canonieke
Christelijke orthodoxie zijn.
In 2015 componeerde en schreef Nana Pater Noster ter nagedachtenis aan haar
in 2007 overleden vader. In 2016 maakte ze Misere Nobis en nadat dit voltooid
was, kwam het idee er een muzikaal drieluik van te maken en in 2019 rondde ze
dit af met Deus Noster.
Deus Noster
Lotsvatha ts’midatha mamatha chventhatha,
Uphalo Ieso Khriste, Ghmertho chveno,
shegvits’ch’alen chven, Amin.
Dideba Shenda, Ghmertho chveno, dideba Shenda!
Meupheo zetsathao, nugeshinits mtsemelo,
Sulo tsj’eshmaritebisao, Romeli ch’ovelgan ḫar da,
ch’ovelsave aghavseb madlitha shenitha,
Saundzjeo kethilthao, momnitsj’ebelo tshovrebisao,
Moved chven shoris da ts’mida mch’ven chven
ch’ovlisagan bits’isa da atshovnen, sahiero, sulni
chvenni.
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Hemelse Koning, Trooster,
Geest der Waarheid
Die alom tegenwoordig zijt
en alles vervult.
Schatkamer van het goede,
en Schenker van het leven,
Kom en verblijf in ons,
reinig ons van alle smet
En red onze zielen,
o Goede.

Misere Nobis
Ts’mindao Ghmerto, ts’mindao dzliero,
ts’mindao uk’vdavo, shegvitsq’alen chven. (3x)
Dideba Mamasa da Dzesa da Ts’midasa
Sulsa,
ats’ da maradis da ukuniti ukunisamde,
Amin.
Q’ovlad Ts’midao Samebao, shegvits’q’ale
chven;
Upalo gvikhsen da gvilkhine tsodvata
chvengan;
Meupeo, shegvindev usjuloebani chvenni;
Ts’midao moikhile da gank’urnen
udzlurebani chvenni, sakhelisa shenisatvis.
Upalo shegvits’q’alen, (3x)
Dideba... ats’ da...

Heilige God, heilige Sterke, heilige
Onsterfelijke,
Ontferm u over ons.
Eer aan de vader, de Zoon en de
Heilige Geest,
Nu en altijd, en in de eeuwen der
eeuwen. Amen.
Alheilige Drie-eenheid, ontferm u
over ons.
Heer wis onze zonden uit.
Meester, vergeef ons onze
ongerechtigheden.
Heilige, bezoek ons en genees onze
zwakheden
Omwille van Uw Naam.
Heer, ontferm U.

Pater Noster
Mamao chveno, romeli khar tsata shina,
ts’minda iq’avn sakheli sheni, movedin
supeva sheni,
Iq’avn neba sheni, vitartsa tsata shina,
egretsa kveq’anasa zeda,
puri chveni arsobisa momets chven dghes,
da momiteven chven
tananadebni chvenni, vitartsa chven
mivutevebt tanamdebta mat chventa,
da nu shemiq’vaneb chven gansatsdelsa,
aramed mikhsen chven borotisagan.
Amin.

Onze Vader die in de Hemelen zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw Koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, zoals in de hemel
Zo ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden,
Zoals ook wij onze schuldenaren
vergeven.
En leid ons niet in verzoeking
Maar verlos ons van den boze.
Amen.

De Profundis - A. Pärt, bewerkt door N. Tchikhinashvili
Pärt schreef de Profundis in 1980 nadat hij uit de Sovjet-Unie was gevlucht en in
Wenen woonde.
Het koorwerk is gebaseerd op Psalm 130 (129), een pelgrimslied.
Het betekent ‘uit de diepten’ en is een smeekbede van de mens tot God.
De compositie is ook gebaseerd op de psalm: beginnend met één stem,
gevolgd door respectievelijk twee, drie en vier stemmen en eindigend in een
collectief klaagzang.
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De Profundis clamavi ad te, Domine;
Domine, exaudi vocem meam
Fiant aures tuæ intendentes
In vocem deprecationis meæ
Si iniquitates observaveris
Domine, Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est;
Et propter legem tuam sustinui te,
Domine
Sustinuit anima mea in verbo ejus:
Speravit anima mea in Domino
A custodia matutina usque ad noctem
Speret Israël in Domino
Quia apud Dominum misericordia
Et copiosa apud eum redemptio
Et ipse redimet Israël
Ex omnibus iniquitatibus ejus

Uit de diepte roep ik tot u, Heer,
Heer, hoor mijn stem, wees aandachtig,
luister naar mijn roep om genade.
Als u de zonden blijft gedenken, Heer,
Heer, wie houdt dan stand?
Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag
Ik zie uit naar de Heer, mijn ziel ziet uit
naar hem en verlangt naar zijn woord,
mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
Israël, hoop op de Heer,
Bij de Heer genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer
Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden

My Heart is in the Highlands - A. Pärt
Pärt componeerde My Heart is in the Highlands ter gelegenheid van de 50e
verjaardag van countertenor David James.
Het gedicht van de Schotse dichter Robert Burns is overgezet naar een tenor
partij waarbij iedere noot een syllabe bevat.
De dynamische partij van het orgel compenseert de vrij statische zangvorm wat
gezamenlijk een harmonieuze klankkleur geeft.
My heart's in the Highlands, my heart is not here
My heart's in the Highlands, a-chasing the deer
A-chasing the wild deer and following the roe
My heart's in the Highlands wherever I go
Farewell to the Highlands, farewell to the North
The birthpace of valour, the country of worth
Wherever I wander, wherever I rove
The hills of the Highlands forever I love
Farewell to the mountains high covered with snow
Farewell to the straths and green valleys below
Farewell to the forests and wild-hanging woods
Farewell to the torrents and loud-pouring floods
My heart's in the Highlands, my heart is not here
My heart's in the Highlands, a-chasing the deer
Chasing the wild deer and following the roe
My heart's in the Highlands wherever I go.
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Salve Regina - A. Pärt
Salve Regina is een lofzang aan Maria, moeder van Jezus. Pärt componeerde het
werk in 2001 voor gemengd koor en orgel.
Na de introductie van het orgel, starten de stemmen unisono met Salve Regina.
Vervolgens hoort u harmonieuze partijen, enkele fascinerende tooncombinaties
met een prachtig spel van het orgel.
De verschillende stemgroepen zingen de volgende Latijnse teksten:
Mater misericordiae, vita dulcedo
et spes nostra, salve,
ad te clamamus, exules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et
flentes in hac lacrimarum valle,
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos miseri cordes oculos ad
nos converte, et Jesum
benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende,
O clemens, o pia,
o dulcis virgo Maria.

Wees gegroet, koningin, moeder van
barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en
onze hoop, wees gegroet.
Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva
tot u smeken wij, zuchtend en wenend, in dit
dal van tranen. Daarom dan, onze voorspreekster,
sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons,
na deze ballingschap, Jezus, de gezegende
vrucht van uw schoot. O goedertieren, o
liefdevolle, o zoete maagd Maria.
Bid voor ons, heilige moeder van God, opdat
wij de beloften van Christus waardig worden.

Summa - A. Pärt
Pärt componeerde Summa aanvankelijk als koorwerk waarin een gecodeerde
boodschap zit in de periode van het atheïstisch denken in de Sovjet-Unie. Het is
namelijk gebaseerd op de tekst van het Latijnse Credo. Jaren later schreef Pärt
het stuk voor instrumenten.
De stijl is sober, de tonen zijn helder, het geluid geeft een mantra-achtige sfeer.
La double vie de Véronique - Z. Preisner, bewerkt door N. Tchikhinashvili
La double vie de Véronique is een Pools-Noors- Franse film (1991) van Kieślowski
waarvoor Preisner de muziek componeerde. Het verhaal is dat van de Poolse
Weronika en de Franse Véronique die elkaars identieke dubbelganger zijn.
Zij hebben beiden het sterke, onverklaarbare, gevoel samen te zijn.
De film is doordrenkt met onverklaarbare en moeilijk te duiden gevoelens die
ontstaan doordat de een iets meemaakt wat de ander dan voelt.
De ingetogen filmmuziek van Preisner versterkt de mystiek, romantiek, pijn en
het verlies in het verhaal van Weronika en Véronique.
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Requiem for My Friend - Z. Preisner
Een Requiem is een katholieke mis, opgedragen aan overledenen. Het bevat
delen uit de gewone (ordinarium) mis, zoals Kyrie, Sanctus en Agnus Dei en er
zijn teksten over rouw en herinnering. In dit werk is de vriendschap tussen
Preisner en Kieślowski hoorbaar en het verlies voelbaar. Preisner uit zijn verdriet
door ernstig, droevig en zwaarmoedig gezang, maar toch is er ook hoop, liefde
en vriendschap horen in dit Requiem.
Moderato Cantabile zingt in verschillende combinaties van stemmen en musici
tien delen uit Requiem for My Friend.
Officium
Het deel van de Latijnse liturgie Officium (eerbetoon) betekent eeuwige rust en
eeuwigdurend licht voor de overledene.
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis
Luceat eis Domine. Domine.

Geef hun eeuwige rust, o Heer
En laat eeuwig licht op hen schijnen
Schijn op hen Heer. Heer.

Te decet hymnus, Deus, in Sion
Et tibi reddetur votum in Ierusalem

Een hymne, o God, betaamt u in Sion
En er zal een gelofte aan u worden
betaald in Jeruzalem

Exaudi orationem meam
Exaudi orationem meam
Ad te omnis caro veniet
Ad te omnis caro veniet
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis
Requiem aeternam dona eis, Domine
Et lux perpetua luceat eis

Hoor mijn gebed
Tot jou zal alle vlees komen
Tot jou zal alle vlees komen
Geef hun eeuwige rust, o Heer
En laat eeuwig licht op hen schijnen
Geef hun eeuwige rust, o Heer
En laat eeuwig licht op hen schijnen

Kyrie
‘God, ontferm u over ons’. Een gebed vanuit het hart over de menselijke
behoefte. Alles wat Hij geeft komt voort uit Zijn barmhartigheid.
Kyrie eleison, Christe eleison
Kyrie, Christe eleison

Heer, heb medelijden,
Christus, heb medelijden

Dies irae
De dag des oordeels: de weging van goed en kwaad, hemel en hel.
Rex tremendae majestatis
Qui salvandos salvas gratis
Salva me, fons pietatis
Salva me, fons pietati

Koning, voor wiens macht wij beven
Die uw heiligen het heil zult geven
red mij, bron van genade!
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Ingemisco, tamquam reus
Culpa rubet vultus meus
Supplicanti parce, Deus
Supplicanti parce, Deus

Ik zucht, als de zondaar die ik ben,
van de schuld kleurt mijn aangezicht
rood,
God, wees deze smekeling genadig!

Dies irae, dies illa
Solvet saeclum in favilla
Teste David cum Sibylla
Teste David cum Sibylla

Dag des toorns, o die dag
zal de wereld in de as vergaan
zoals voorzegd door David en Sybille

Offertorium
‘Offerre’ betekent ‘aanbieden’. Bij het begin van het Communie ritueel, vraagt
de priester de mensen te bidden tot Onze Vader. Tijdens het zingen van dit werk
wordt brood en wijn aangeboden aan God.
Hostias et preces tibi, Domine,
laudis offerimus
Tu suscipe pro animabus illis,
quarum hodie memoriam facimus
Fac eas, Domine, de morte transire ad
vitam Quam olim Abrahae promisisti
Et semini eius Quam olim Abrahae
promisisti Et semini eius

Wij offeren U en brengen gebeden vol
lof
Opdat U ze ontvange, ten behoeve van
de zielen
die wij vandaag gedenken
En maak hen, heer, levend uit de dood
zoals voorzegd is aan Abraham
en zijn nageslacht.

Sanctus
Het derde en het belangrijkste gezang uit het ordinarium van de mis. Het is
gejuich, een vreugdevolle roep van dank aan en het prijzen van God.
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth;
Pleni sunt coeli et terra gloria tua
Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Hosanna in excelsis

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der
hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Eer en lof zij U in den hoge! Gezegend
Hij die komt in de naam des Heren.
Eer en lof zij U in den hoge!

Agnus Dei
‘Lam Gods’: een uitdrukking die verwijst naar Jezus Christus in zijn rol van de
perfecte sacramentele opoffering die de zonden van de mens verzoent.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona eis requiem sempiternam

Lam Gods dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm u over ons.
Lam Gods, dat de zonden der wereld
wegneemt, ontferm u over ons. Lam
Gods dat de zonden der wereld wegneemt,
Geef hen rust voor altijd en eeuwig!
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Communio
De tekst van Communio (in het Pools gezongen) betekent gemeenschap. In de
mis betekent dat door brood te eten en wijn te drinken, de mens met het
lichaam en het bloed van Jezus Christus wordt verbonden.
Światłość wiekuista niechaj mu świeci, Panie,
wśród Świętych Twoich na wieki, bo jesteś
pełen dobroci.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci,
wśród Świętych Twoich na wieki
bo jesteś pelen dobroci.

Laat het eeuwige licht op hen
schijnen, o Heer. Voor eeuwig bij
uw heiligen, omdat Gij liefdevol zijt.
Schenk hen eeuwige rust, o Heer.
En laat het eeuwig licht op hen
schijnen, voor eeuwig bij uw
heiligen omdat Gij liefdevol zijt.

Lacrimosa
Het Latijnse woord voor geween. Het werk bezingt de tranen van Maria om het
sterven van haar zoon. Dit deel van het Requiem onthult de diepste gevoelens
van mensen en een van de grootste angsten: de dood.
Lacrimosa dies illa
Qua resurget ex favilla
Judicandus homo reus.
Huic ergo parce, Deus:
Pie Jesu Domine,
Dona eis requiem. Amen.

’t Zal een dag van tranen wezen
Als de mens uit de as herrezen
Het oordeel wacht met schuld beladen.
Heer, heb dan medelijden met hem
Heilige heer Jezus, gun hun de rust.
Amen.

Meeting
Deel 2 van het Requiem for My Friend is ‘Life’ en begint met Meeting, een
hoopvolle melodie met instrumentalisten en het koor dat dit ondersteunt.
Prayer
Het postscriptum van Requiem for My Friend, een gebed met hoop en geloof in
de toekomst.
Panie Boze wspomóz nas
Zebrac sily w trudny czas
Bysmy mogli dalej zyc
Wierzac w sens nastepnych dni
Chciej nam te nadzieje dac
Chciej nam dac

God help ons kracht te krijgen in
moeilijke tijden, zodat we kunnen
doorgaan met leven, gelovend in de
betekenis van de toekomstige dagen.
Wees zo goed ons deze hoop te geven.
Wees zo goed.
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Met dank aan onze sponsoren

De Kattendijke/Drucker Stichting

Voor meer informatie over het koor en de dirigent:
www.moderatocantabile.nl en www.nanatchikhinashvili.nl
Wij zijn ook te vinden op Facebook!
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