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VOORWOORD

Beste luisteraar,

De aarde is moe. Vanavond voeren we je mee langs eindeloze ongerepte natuur en rijke 
culturen uit Zuid-Amerika, maar we zingen ook over klimaatverandering en  de  relatie 
tussen onze emoties en kringlopen in de natuur. 

In  de eerste helft  van het  concert  hoor je  muziek uit  verschillende delen van Zuid-
Amerika.  Er  klinken  opzwepende  en  zwoele  gitaarklanken,  oeroude  muziek  van  de 
Inca’s en a capella-werken uit  Venezuela,  Brazilië,  Argentinië  en Chili. Liederen over 
vogels, over de klanken van de gitaar als metafoor voor de emoties en de natuur, en 
melancholische muziek over het einde van tijdperken van vroeger en nu. We stampen 
en  slaan  ons  door  de  Amazone,  treuren  om de  Inca’s,  vliegen  over  de  Andes  en 
bezingen de Latijns-Amerikaanse ziel. 

Na de pauze zal Kamerkoor JIP een geheel nieuwe compositie uitvoeren voor koor in 
wisselende bezettingen,  solisten en gitaar:  Requiem de la  Luz.  Een requiem in  vier 
delen, met een libretto van de Chileense dichter Nicolás Eduardo Barría González, op 
muziek gezet door Bjarni Guðmundsson, Diederik ten Böhmer en JIP-dirigenten Imre en 
Jonathan Ploeg. We voelen ons vereerd dat Nicolás uit Chili kon overkomen en dat hij 
hier vanavond bij ons is.

In het  Requiem van het Licht staat de dood van de zon en de cyclus van het leven 
centraal.  De  dichter  geeft in  de  vier  delen  woordelijk  vorm  aan  de  seizoenen,  de 
oorsprong van het universum, het ontstaan van het leven op aarde, de ontwikkeling van 
onze zintuigen en de dood van de zon. De tekst moedigt aan om je emotioneel bewust 
te worden van het leven en de verbanden tussen de verschillende onderdelen van de 
natuur en onszelf.

We  werken  in  dit  project  samen  met  twee fantastische  muzikanten:  de  Argentijnse 
gitarist en dirigent Alvaro Rovira Ruiz, specialist in de tango en Latijns-Amerikaanse 
folklore,  en Meike Aukes,  student  klassieke gitaar  aan de wereldmuziekafdeling van 
Codarts met een specialisatie in Braziliaanse muziek.

Wij hopen je met deze avond te inspireren en de kracht te laten ervaren van zowel de 
schoonheid als de destructie van de natuur, vanuit de wonderlijke klanken van het Zuid-
Amerikaanse continent. 

Jonathan en Imre
Artistiek leiders Kamerkoor JIP
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PROGRAMMA

Anoniem, transcriptie Waldemar Axel Roldan (Peru/Quechua, voor 1622)
Hanacpachap cussicuinin
Solo ensemble: Elisabeth Nieuwburg, Lynn Eekhof, 

Eline van Oosterhout, Machteld Simoens, Florian Bonte, 
Caspar van Dijk, Joost Gadellaa, Cedric Cornelissen

Juan de la Encina (Spanje, 1468 - 1529), 
transcriptie Alberto Grau (Venezuela, *1937)
Oy comamos y bebamos
Solo: Marijn Ploeg, Annelot Rijkaart
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz, Meike Aukes

Virgilio Carmona (Argentinië, 1895 - 1948)
Al Jardin de la República 
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz, Meike Aukes

Mario Castelnuovo Tedesco (Italië, 1895 - 1968)
Romancero Gitano: La Guitarra
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz

Mario Castelnuovo Tedesco (Italië, 1895 - 1968)
Romancero Gitano: Crótalo
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz

Baden Powell (Brazilië, 1937 - 2000)
Berimbãu, Consolacão 
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz, Meike Aukes

João Pernambuco (Brazilië, 1883 - 1947)
Graúna
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz, Meike Aukes

Antonia Estévez (Venezuela, 1916 - 1988)
Mata del anima sola
Solo: Ruben Timmer
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz, Meike Aukes
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Ayrton Escobar (Brazilië, *1943)
Sabiá, coração de uma viola

Alberto Grau (Venezuela, *1937)
Kasar mie la gaji

Luis Gianneo (Argentinië, 1897 - 1968)
Llanto del imperio Inca en agonía

PAUZE

REQUIEM DE LA LUZ (wereldpremière) 
Tekst: Nicolás Eduardo Barría González

Jonathan Ploeg (Nederland, *1987)
El único verso – Universo
Solo: Lynn Eekhof, Annelot Rijkaart

Imre Ploeg (Nederland, *1990)
La último luna del primer sol – Sol, Tierra y Luna
Solo: Lotte Dikken, Tine van der Weij, Lynn Eekhof, Eva Trapman

Bjarni Guðmundsson (IJsland, *1986)
El sueño de Polifemo – Ojo

Alvaro Rovira Ruiz (Argentinië)
Octubre 
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz

Diederik ten Böhmer (Nederland, *1986)
El antifaz del antisol – Agujero Negro
Solo: Eva Trapman, Ruben Timmer
Gitaar: Alvaro Rovira Ruiz, Meike Aukes
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TEKSTEN EN VERTALINGEN

Anoniem, transcriptie Waldemar Axel Roldan (Peru / Quechua, voor 1622)
Hanacpachap cussicuinin

Hanacpachap cussicuinin is een anonieme hymne tot de Maagd Maria in de Quechua 
taal.  Deze  taal  wordt  gesproken  in  onder  andere  Zuid-Colombia,  Argentinië,  Peru, 
Ecuador en Bolivia en was in de 15e en 16e eeuw de belangrijkste taal in het Incarijk 
(Tawantinsuyu). De hymne werd gecomponeerd voor 1622. Daarmee is  Hanacpachap 
het vroegst opgeschreven vocale werk uit de ‘Nieuwe Wereld’. 
De tekst is een ode tot de Maagd Maria met metaforen over de liefde en de natuur zoals 
die terug te vinden zijn in veel oude verhalen van de Quechua. De tekst kun je dan ook 
lezen als een typisch Katholiek gebed én als een traditioneel religieus ritueel van de 
Quechua. 

Hanacpachap cussicuinin 

Hanacpachap cussicuinin,
Huaran cacta muchas caiqui.
Yupairuru pucocmallqui,
Runa cunap suyacuinin.
Callpannacpa quemicuinin,
Huaciascaita.

Uyarihuai muchascaita
Diospa rampan Diospamaman
Yurac tocto hamancaiman
Yupascalla, collpascaita
Huahuaiquiman suyuscaita
Ricuchillai.

Oh, hemelse vreugde

Oh, hemelse vreugde,
duizend maal zullen wij u prijzen.
Oh, drievoudig gezegende 
vruchtdragende
boom, hoop der mensheid,
helper van de zwakken,
verhoor ons gebed.

Luister naar onze smeekbeden,
zuil van ivoor, Moeder van God,
schone iris, geel en wit,
ontvang onze offerzang.
Kom ons helpen, toon ons 
de Vrucht van uw schoot.

Juan del Encina (Spanje, 1468 - 1529), transcriptie Alberto Grau (Venezuela, *1937)
Oy comamos y bebamos

Juan del Encina was de meest vooraanstaande componist en troubadour uit de tijd van 
Columbus. Het vrolijke muziekstuk  Oy comamos y bebamos schreef hij origineel voor 
het toneelstuk Mardi Gras met de tekst “Eet, drink, wees vrolijk, want morgen gaan we 
dood”.

Oy comamos y bebamos 

Oy comamos y bebamos 
y cantemos y holguemos, 
que mañana ayunaremos.

Vandaag eten en drinken we

Vandaag eten en drinken we,
en zingen we en genieten we,
morgen vasten we wel.
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Por onrra de Sant Antruejo 
parémonos oy bien anchos. 
Embutamos estos panchos,
recalquemos el pellejo. 

Que costumbres de concejo 
que todos oy nos hartemos, 
que mañana ayunaremos. 

Honremos a tan buen santo 
porque en hambre nos acorra. 
Comamos a calca porra,
que mañana hay gran quebranto. 

Comamos bebamos tanto 
hasta que nos reventemos, 
que mañana ayunaremos. 

Bebe Bras mas tu Beneyto, 
beba Pedruelo y Llorente, 
bebe tu primeramente, 
quitarnos has de este preyto. 

En beber bien me deleito, 
daca daca beberemos, 
que mañana ayunaremos. 

Comamos hoy gasajado,
que mañana viene la muerte, 
bebamos, comamos suerte, 
vámonos para el ganado. 

No perderemos bocado, que 
comiendo nos iremos 
y mañana ayunaremos.

In de eer van deze Carnavalsdag,
laat onszelf trots zijn,
laten we vullen onze magen,
en oprekken onze huid

Zulk een daad is goede raad,
dat we ons volproppen vandaag,
morgen vasten we wel.

Laat ons onszelf vermaken vandaag,
want morgen is als de dood.
Laat ons alles eten en drinken,
En morgen hebben we groot verdriet.

Eet en drink alles,
we eten zelfs onderweg,
morgen vasten we wel.

Drink - Bras - meer, jij Beneyto,
drink Pedruelo en Llorente,
drink jij eerst
om deze zwaarte weg te nemen.

In goed drinken, word ik verlicht,
Daca daca zal drinken,
morgen vasten we wel.

Vandaag eten we Gasajado,
morgen komt de dood,
drink, eet het geluk.
Laten we voor het vee gaan.

We zullen geen hap verliezen,
We eten ons heengaan
en morgen vasten we wel.
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Virgilio Carmona (Argentinië, 1895 - 1948)
Al Jardin de la República 
Tekst: Virgilio Carmona 

Al Jardin de la República is een zamba, een majesteuze Argentijnse muzikale dansstijl 
(niet te verwarren met de samba). Deze zamba werd opgedragen aan de Argentijnse 
provincie  Tucumán,  ook  wel  bekend  als  ‘De  tuin  van  de  Republiek’.  De  in  het 
noordwesten van het land gelegen provincie werd zo genoemd vanwege haar kleurrijke 
landschappen,  gekenmerkt  door  de vele ceder-, laurier- en  palmbomen  en  de 
afwisseling  van  berggebieden,  laagvlaktes,  woestijnen  en  bosgebieden.  Het  is 
tegenwoordig  ook  een  gebied  met  sterk  gemechaniseerde  en  hoogtechnologische, 
grootschalige,  eenzijdige  landbouw,  met  name  door de  buitenlandse  vraag  naar 
grondstoffen voor biobrandstof en veevoer. 

Mario Castelnuovo Tedesco (Italië, 1895 - 1968)
Romancero Gitano: La Guitarra
Tekst: Federico Garcia Lorca (Spanje, 1898-1936)

De dichter Federico Garcia Lorca (1898-1936) had een buitengewone interesse in de 
zigeunercultuur.  Zijn  poëzie  stroomde  over  van  de  ‘duende’,  een  levensgevoel  dat 
extreme  tegenstellingen  in  zich  verbindt  (zucht  naar  de  dood,  dadendrang,  diepe 
tragiek  etc.),  waarvan  de  zigeunercultuur  met  haar  eigen  wetten  en  rituelen  geheel 
doordrongen is. 
Mario Castelnuovo Tedesco heeft enkele gedichten van Garcia Lorca op muziek gezet 
voor koor en gitaar. Wij zingen twee delen hiervan met als titels twee instrumenten die 
een belangrijke rol  spelen in  zowel  de Spaanse als  Latijns-Amerikaanse muziek:  de 
gitaar (la Guitarra) en de castagnetten (Crótalo). Waarom Spaanse muziek past in een 
Zuid-Amerikaans programma moge duidelijk zijn: het Spaanse Rijk (‘Imperia Español’) 
was het grootste wereldrijk van de vroegmoderne tijd en heeft zijn stempel gedrukt op 
de geschiedenis, taal, religie, natuur en cultuur van Latijns-Amerika. 

La Guitarra

Empieza el llanto de la guitarra. 
Se rompen las copas de la madrugada. 
Empieza el llanto de la guitarra. 
Es inutil callarla. 
Es imposible callarla.
Llora monótona, como Hora el agua, 
como llora el viento sobre la nevada. 
Es inutil callarla. 
Es imposible callarla. 
Llora por cosas lejanas.
Arena del sur caliente
que pide camelias blancas.

De gitaar

Aanvangt de klaagzang van de gitaar.
Breken doen de bekers van de ochtend.
Aanvangt de klaagzang van de gitaar.
Hem smoren is nutteloos.
Hem smoren is onmogelijk.
Hij huilt eentonig zoals het water huilt,
zoals de wind huilt over de sneeuwvlakte.
Hem smoren is nutteloos.
Hem smoren is onmogelijk.
Hij huilt om dingen ver.
Heet zand uit het zuiden
snakt naar witte camelia's.
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Llora flecha sin blanco, 
la tarde sin mañana, 
y el primer pajaro muerto
sobre la rama.
Oh guitarra! 
Corazón malherido por cinco espadas.

Hij huilt om de pijl zonder doel,
om de avond zonder ochtend
en om de eerste vogel dood
op de tak.
O gitaar! 
Hart door vijf zwaarden zwaargewond.

Mario Castelnuovo Tedesco (Italië, 1895 - 1968)
Romancero Gitano: Crótalo
Tekst: Federico Garcia Lorca (Spanje, 1898-1936)

De tekst van Lorca komt uit de bundel Poema del cante jondo ofwel ‘gedicht van het 
diepe lied’.  Crótalo is de derde van zes capriccio's. Een capriccio (uit  het Italiaans: 
bokkig, springerig, grillig) is een muziekstuk dat vrij in vorm is en een levendig karakter 
heeft.  Meestal worden er triolen en syncopen gebruikt.  Dit stuk van Tedesco is een 
typisch voorbeeld van een capriccio. 

Crótalo

Crótalo.
Crótalo.
Crótalo. Escarabajo sonoro. 
En la araña
de la mano
rizas el aire
cálido, 
y te ahogas en tu trino de palo. 
Crótalo.
Crótalo.
Crótalo. Escarabajo sonoro. 

Castagnet 

Castagnet. 
Castagnet. 
Castagnet. Klankrijke kever. 
In het web
van de hand
golf je de warme
lucht,
en je verdrinkt in je triller van hardhout. 
Castagnet. 
Castagnet. 
Castagnet. Klankrijke kever. 

Vertaling: Bart Vonck 

Baden Powell (Brazilië, 1937 - 2000)
Berimbãu, Consolacão 
Tekst: Vinicius de Moraes (Brazilië, 1913 – 1980)

Baden Powell en Vinicius de Moraes hebben in 1966 de Afro Sambas geschreven. In de 
beweging van populaire muziekstijlen,  cross-overs  en de jazzy samba (bossa nova) 
gingen zij juist opzoek naar Afrikaanse wortels in de Braziliaanse muziek. Powell en de 
Moraes lieten zich voor hun tekst en muziek inspireren door de cultuur in Bahia, de 
staat waar de tot slaafgemaakte Afrikanen in Brazilië aankwamen. In Bahia ontwikkelde 
zich de Candomblé (Afro-Braziliaanse religie) en de Capoeira (gevechtskunst). 
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Typische instrumenten hierbij  waren de Berimbãu, Atabaque, Xequerê, Agogo. In de 
Candomblé vormden deze instrumenten en specifieke ritmes het medium om met de 
Orixa's  (de natuurgoden)  in  contact  te  komen.  De teksten zijn  geschreven door  de 
dichter Vinicius de Moraes. Zij gaan over de liefde en de verleiding  om vanuit pijn te 
(ver)vallen in listigheid en bedrog, en over de zoektocht om ondanks deze pijn en met 
behulp van Orixa's bij je eigen goede hart te blijven en liefde puur te ontvangen en te 
geven. 

João Pernambuco (Brazilië, 1883 - 1947)
Graúna

João Pernambuco, afkomstig uit Pernambuco, werkte als stratenmaker en leerde gitaar 
spelen door te luisteren naar de straatmuzikanten in Pernambuco. Zijn  Graúna is een 
Braziliaanse Choro (lamentatie). Choro wordt gezien als de eerste Braziliaanse stedelijke 
popmuziek,  ontwikkeld  eind  19e  eeuw.  Choro  is  een  ontmoeting  tussen  Europese 
dansmuziek en klassieke muziek (polka, marchas, mazurkas, Bach zijn tegenmelodiën, 
Chopin) en de Afrikaanse polyritmiek van de Lundu. 
De graúna (in het Nederlands: Chopitroepiaal) is een zangvogel uit de familie Icteridae, 
die gevonden kan worden in Argentinië, Bolivia, Brazilië, Paraguay, Peru en Uruguay. 
Zijn natuurlijke omgeving varieert van de droge savanne tot overstroomde graslanden 
en gedegradeerde resten van bossen. De roep van de graúna is een luide, explosieve 
‘tjouw’, die kan klinken als een eenmalige roep of een serie, willekeurig wisselend in 
toonhoogte. 

Antonia Estévez (Venezuela, 1916 - 1988)
Mata del anima sola
Tekst: Alberto Arvelo Torrealba (Venezuela, 1905 – 1971)

De muziek en tekst van Mata del anima sola verklankt de eenzaamheid en het mysterie 
van  de  llanos.  Los  Llanos  (de  vlaktes)  zijn  tropische,  uitgestrekte  graslandvlaktes 
gelegen in het oosten van de Andes (Colombia en Venezuela). 
De mystiek van de natuur wordt verklankt door de tenorsolo, die de llanero (man van de 
vlaktes) representeert, wiens liederen geïmproviseerd zijn. In het snelle joropo-gedeelte 
imiteert het koor de cuatro (gitaar met vier snaren), de harp en de gitaar die bij deze 
dans gebruikt worden. 

Mata del anima sola

Mata del anima sola
boqueron de banco largo
ya podras decir ahora
aqui durmio canta claro.

Boom van de eenzame ziel

Boom van de eenzame ziel, 
brede opening van de rivier
Je bent nu in staat te zeggen:
Hier sliep Cantaclaro (helder lied).

8



Con el silbo y la picada
de la brisa coleadora
la tarde catira y mora
entro al corralon callada.

La noche, yegua cansada,
sobre los bancos tremola
la crin y la negra cola
y en su silencio se pasma
tu corazon de fantasma.

Met het fluiten en venijn 
van de kronkelende wind, 
De schemering, gevlekt violet,
zacht treedt het de stal binnen.

De nacht; een vermoeide merrie
schudt haar manen en zwarte staart
boven de rivierbedding,
en in haar stilte, 
is de geest van je hart gevuld met ontzag.

Ayrton Escobar (Brazilië, *1943)
Sabiá, coração de uma viola

De bekende componist en dirigent Aylton Escobar combineert in dit lied verschillende 
aspecten  van  de  Braziliaanse  ziel.  Enerzijds  de  typische  ritmische  gegevens,  die 
voornamelijk  als  onomatopee  voorkomen,  en  anderzijds  de  lyrische  lijnen  van  de 
Modinha, een traditionele ballade die vooral bekend was in de tweede helft van de 18e 
eeuw en gedurende de 19e eeuw. 
De tekst refereert telkens aan de Sabiá, een lijster met een rode buik, die prachtig zingt 
en in 2002 werd verkozen tot de nationale vogel van Brazilië. De vogel komt voor in 
grote delen van Brazilië en in Bolivia, Paraguay, Uruguay en het noorden van Argentinië. 

Sabiá, coração de uma viola

Ah! coração, Ah! sabiá, minha viola. 
Ah! aqui Xui, pixô não vi.
Ah! colher de chá, Marajá, tudo é meu. 
Cantando nas tardes plenas, 
somos irmãos, sabiá:
o tempo levate as penas, 
o tempo penas me dá.
Tudo que chorei e rí tudo é meu.
Coração tem dó de mim, ah!
coração tem piedade, ah!
coração tem dó de mim, 
coração batendo astendo tão forte assim,
coração tu vais acordar Saudade,
que dorme dentro de mim.
Amor que me faz penar,
amor que me desconsola
morre enforçado ao luar
nas cordas de uma viola. 

Tekst: Orlando de Brito

Sabiá, hart van mijn gitaar. 

Ah, hart! Ah! sabía, mijn gitaar.
Ah, hier vogeltje, zijn bananen niet gezien.
Ah, neem van de grond, Marahadja, alles 
is van mij. Zingend in de lange middagen,
zijn we broeders, lijster:
De tijd neemt jouw veren en smart,
de tijd geeft mij veren en smart.
Alles wat huilde en lachte is van mij.
Hart, heb medelijden met mij, ah!
hart, ontferm u, ah!
Hart, heb medelijden met mij, hart
dat zo hard slaat, hart
je gaat het verlangen wakker maken,
dat binnen mij slaapt.
Liefde die mij doet lijden,
Liefde die mij geen troost bied,
sterft hangend in het maanlicht
aan de snaren van een gitaar. 

Vertaling: Jonathan Ploeg
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Alberto Grau (Venezuela, *1937)
Kasar mie la gaji

Componist,  dirigent  en  docent  Alberto  Grau  (1937)  is  een  van  de  belangrijkste 
componisten  in  de  hedendaagse  Venezuelaanse  muziek.  ‘Kasar  mie  la  gaji’  is  een 
gezegde uit het Afrikaanse Sahel. De Sahel, Arabisch voor ‘kust’, is de zuidelijke grens 
van de Saharawoestijn, die lijkt op een zee. Uiteraard is onze projecttitel La Tierra Está 
Cansada een verwijzing naar dit werk. 

Grau schreef dit werk in 1990 als een oproep voor “een internationale mobilisatie om de 
aarde  te  redden  en  ons  gezamenlijk  en  gewetensvol  in  te  spannen  tegen 
milieuproblemen als klimaatverandering”. 

Kasar mie la gaji

Kasar mie la gaji

De aarde is moe

De aarde is moe
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Luis Gianneo (Argentinië, 1897 - 1968)
Llanto del imperio Inca en agonía

Het gedicht gaat over het huilen van de ñustas om de dood van Atawallpa. ‘Ñustas’ is 
de Quechua-naam voor koninginnen en prinsessen binnen het Incarijk. Ñusta was een 
maagd en dochter van de Inca’s. 
Atawallpa  (Atahualpa)  was  van  1532  tot  1533  de  13e  en  laatste  Sapa  Inca,  de 
goddelijke keizer van het Incarijk, die door het volk werd vereerd als bovennatuurlijke 
zoon van de zon. Hij was een van de zonen van Huayna Capac, de elfde keizer. Na de 
dood van zijn vader erfde zijn halfbroer Huáscar het merendeel van het rijk, en kreeg 
Atahualpa het  koninkrijk  van  Quito toegewezen (1502-1533).  Het  Incarijk  was in  de 
tijden ervoor geteisterd geweest door burgeroorlogen, maar in 1532 bracht Atahualpa 
een leger op de been, veroverde de gebieden van Huáscar, nam zijn broer gevangen en 
werd zo de dertiende keizer van de Inca’s. Twee maanden na de winnende slag kwam 
Francisco  Pizarro  vanuit  Spanje  en  begon  aan  zijn  veroveringstocht.  Pizarro  nam 
Atuhualpa  gevangen  en  na  een  aantal  mislukte  onderhandelingen  werd  Atuhualpa 
uiteindelijk in  1533 aan de wurgpaal  tot  sterven gebracht.  Hij  bekeerde zich tot het 
christendom om de dood op de brandstapel te voorkomen.
Sinds deze gebeurtenis is de tekst van dit treurlied bekend in het Quechua, maar ook in 
het Spaans. 

Llanto del imperio Inca en agonía

Lloremos, lágrimas de sangre,
lloremos, con desesperación, a gritos, 
lloremos, que el sol para siempre la luz a 
sus ojos quitó. 

No miraremos más su frente,
no oiremos más su voz,
ni su mirada cariñosa velará - por su 
pueblo... 

Het huilen van het Incarijk, in pijn

We huilen, tranen van bloed,
we huilen, met wanhoop, schreeuwen,
we huilen, de zon heeft voor altijd het  
licht in zijn ogen verwijderd. 

We zullen zijn voorkomen niet meer zien,  
zijn stem niet meer horen,
noch zijn liefdevolle bescherming zien -  
voor zijn volk... 

Vertaling: Jonathan Ploeg 

- PAUZE -
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REQUIEM DE LA LUZ (première) 
Tekst: Nicolás Eduardo Barría González

Nicolás: "Ik begon een paar jaar geleden met het schrijven van Requiem de la Luz, 
vanuit de drang om poëzie te schrijven voor koor en andere muziekvormen. […] Poëzie 
moet zich in de 21e eeuw verbinden met andere kunstvormen om betekenis te geven 
aan  alle  vreselijke  dingen  die  momenteel  gebeuren  op  het  gebied  van  economie, 
politiek,  sociologie,  psychologie  en  ecologie.  We  moeten  kunst  gebruiken  als  een 
wapen om veranderingen teweeg te brengen en een gevoeligheid te ontwikkelen voor 
thema's die voor eenieder principieel en fundamenteel zijn.”

Over de dood van de zon en de cyclus van het leven. 
Over de oorsprong van het universum en het temperament der seizoenen. 
Over het ontstaan van leven 
En de giftige kleuren van de dood
Over de synergie tussen de systemen der natuur
En die van ons hart. 

Een Requiem voor het Licht. 
Voor de doden en de levenden. 
Voor de toekomst. 
Voor het licht. 

Nicolás Barría González
Jonathan Ploeg
Imre Ploeg
Bjarni Guðmundsson
Diederik ten Böhmer

Jonathan Ploeg (Nederland, *1987)

El único verso – Universo

En los bordes de una sensación 
intacta 
contraída desde afuera
la cosquilla original de la forma
la gravedad, la emergencia y su horma. 

En la boca de la noche 
el sabor de la sombra
huevo de ganas, hambre de madre, 
gota de leche 
el licor amargo en el rayo y su boca.

Het unieke vers - Universum

Aan de rand van een onaangeraakte 
sensatie,
samengeperst vanuit buiten
de vroegste kriebel van de vorm
de zwaartekracht, de nood en zijn laatste.

In de mond van de nacht
de smaak van de schaduw
het ei dat wil, hongerig naar moeder, 
een druppel melk,
de bittere drank in de straal en zijn mond.
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En los límites sordos del sonido
el placer placenta de la primera 
música
la voz negra detrás de las estrellas
el fuego y el secreto de su sibido.

El espejo refleja fragancias
su orgasmo es perfume de luz
un eclipse fetal de distancias
creó aroma a contraluz.

En los borde de un tacto ciego
despierta lo que no puede ver
un rayo revierte su brillo
la nada deja de ser.

In de dove beperking van geluid,
het ongeboren plezier van de eerste  
muziek
de zwarte stem achter de sterren
het vuur en het geheim van het fluiten

De spiegel reflecteert geuren
zijn orgasme is een parfum van licht
een foetale eclips van afstanden
creëert een aroma van tegenlicht

Aan de rand van een blinde aanraking
ontwaakt wat je niet kan zien
een straal reflecteert haar schijn
het niets houdt op te bestaan

Imre Ploeg (Nederland, *1990)

La último luna del primer sol – 
Sol, Tierra y Luna

Aunque me quede solo, aunque nadie 
pueda ver nunca como soy, ni vea en 
mis quebradas imposibles acantilados 
eternos, el espíritu del cuerpo del 
universo existe y te habla:

Soy el único verso y sólo cuando 
comencé a respirar con pulmones 
ajenos entendí lo grave y un bumbum 
convirtió la luz en movimiento. Pude 
sentirme a mí mismo, pude ser. 
Aprendí a escribir magma y a leer 
clorofila. 
Analfabeto de huemules, se me 
congelaron las lobas y despertaron 
ladrando los perros friolentos. El frío 
sorprendió a los monos fumando. 
Luego de una gran bocanada verde 
maduró en ellos el milagroso licor de
la mirada y nos curamos de risa, 
congelados de miedo, pero mirándonos. 
La resaca de esa borrachera fue amar 
la rareza doble de nuestra voluntad 
hasta dudar de la salud del firmamento.

De laatste maan van de eerste zon -  
Zon, de Aarde en de Maan

Zelfs al blijf ik alleen, al kan niemand ooit  
zien wat ik zie, of mijn gebroken,  
onmogelijke, eeuwige kliffen 
aanschouwen; het zielelichaam van het 
universum bestaat en vertelt jou:

Ik ben het enige couplet en pas toen ik  
begon te ademen met andere longen,  
begreep ik de ernst in de hartslag van de 
zon, in haar beweging. Ik kon mijzelf  
voelen, ik kon zijn. Ik leerde te schrijven  
met magma en het bladgroen te lezen. 
Onwetend van de huemules (Chileens 
hert), raakten mijn wolven verloren en 
ontwaakten zij de koude honden. De kou  
verraste de rokende apen. Na een grote 
groene wolk van rook verviel in hen de  
wonderbaarlijke drank van het zicht en 
genazen we van het lachen - bevroren 
van angst, maar kijkend naar onszelf. De 
kater van het dronkenschap was het  
liefhebben van de dubbele zeldzaamheid 
van onze wil, om het in twijfel trekken van  
de gezondheid van het firmament.
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Aunque me quede sola, aunque este 
puñado de siglos no lo vea nadie, a mi 
último pestañeo florifauno le exijo perder 
el control en nombre de lo que alguna 
vez sintió. Porque si vinimos a sentir y 
podemos reproducir con nuestro cuerpo 
el erotismo del escarabajo y la magnolia, 
de la escarabaja y el magnolio, entonces 
ojo y ojo nos salvamos, rozando  juntos 
el origen del amor en la sexualidad 
bilingüe de insectos y plantas:

Porque no fue la mano, ni la flor, ni el 
fuego que veló el negativo natural, 
tampoco fue el resplandor de árboles 
azules, ni la placenta musical de la 
ballena, ni la primera melodía del tambor 
de tripa de lava, ni los besos de volcanes 
y mares estelares, ni el cortejo gravísimo 
del Sol, ni el bumbum verde de los 
primeros pulmones. 

El amor, el amor comenzó en los 
gemidos de la luna, en su orgasmo 
de ajo, que todo lo hembra.

Zelfs als ik alleen blijf, hoewel deze 
handvol eeuwen door niemand zijn 
gezien, bij de laatste adem van de flora en 
fauna eis ik in haar de controle - van wat 
ooit voelde - te verliezen. Want als we hier  
kwamen om te voelen, en we met ons  
lichaam de erotiek van de kever en de 
magnolia kunnen reproduceren, de kever 
en de magnolia, dan redden we onszelf,  
oog in oog, samen de oorsprong voelend  
van de liefde en de tweetalige seksualiteit  
van insecten en planten: 

Want het was niet de hand, of de bloem, 
of het vuur, dat zorgde voor het natuurlijk 
negatief, noch de gloed van de blauwe 
bomen, noch de muzikale placenta van 
de walvis, of de eerste melodie van de 
trommelende lava. Evenmin was het de 
kus van de vulkaan, de astronomische 
zeeën, noch de ernstige relatie met de 
zon of de groene ritmes van de eerste  
longen. 

DE LIEFDE, de liefde begon in het 
gekreun van de maan, in haar lokend 
orgasme, alles vrouwelijk. 

Bjarni Guðmundsson (IJsland, *1986)

El sueño de Polifemo – Ojo

Arriba, 
una nube mirando, 
un ojo cayendo, 
un ojo de noche, 
un ojo cometa, 
un ojo viaja rojo, 
se abre libre, Polifemo duerme:

Adentro, 
La mirada desnuda el secreto 
del agua, 

De droom van Polifemo - Oog

Boven,
Een starende wolk,
een vallend oog,
een oog van de nacht,
een komeetoog,
een oog reist rood,
ze opent vrijheid, Polifemo slaapt:

Erbinnen,
Het staren ontbloot het geheim 
van het water,
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devuelve el mar a su tercer color, 
Incendia los ríos de sangre,
El lago y el hijo del sol. 

En el reverso, 
Este lago es la isla del mundo, 
Los ciegos la quieren matar, 
Sus barcos preparan el fuego 
Su espada seca el manantial. 

Ahora, mi ojo, viene la nube a 
quitármelo
Pero antes, lo tomo como un limón 
de humo lácteo y lo muerdo. 
Gira la tierra y gritan los muertos, 
despiertan los fantasmas del incendio. 
Siento en mi boca el sabor de la estrella, 
su extraño fulgor, la memoria 
más bella
De la chispa ácida en la lengua nace 
el sexo de la historia y brilla mi boca 
de estrellas 

Brengt de zee terug naar haar derde kleur,
Ontsteekt de rivieren van bloed,
Het meer en de zoon van de zon.

Omgekeerd,
Dit meer is het eiland van de wereld,
De blinden willen het doden,
Hun schepen bereiden het vuur,
Hun zwaarden drogen de bron.

Nu, mijn oog, een wolk komt om het te  
nemen,
maar daarvoor, neem ik het als een 
citroen van menselijke melk en bijt ik erin. 
Draaiende aarde, schreeuwende doden, 
die de geesten van de brand ontwaken.
Ik voel in mijn mond de geur van de ster,
haar vreemde glinster, 
de mooiste herinnering
Vanuit de zure vonk op de tong wordt 
het geslacht van de geschiedenis  
geboren en het verlicht mijn mond van 
sterren.

Alvaro Rovira Ruiz (Argentinië)
Octubre 

Alvaro inspireerde zijn Octubre op de melancholische geest van de Braziliaanse wals. 

Diederik ten Böhmer (Nederland, *1986)

El antifaz del antisol – 
Agujero Negro

Los niños no tienen memoria, no 
quieren saber del azar, sus ojos se 
duermen sin ganas, la guerra es igual 
que la paz.
Las aguas se infectan de gritos, el sol 
se lamenta al brillar, los árboles se han 
desteñido, sus aves no saben cantar.

Het masker van de anti-zon – 
Het zwarte gat

Kinderen hebben geen geheugen, willen  
niet weten van willekeur, hun ogen slapen  
zonder wil, oorlog is hetzelfde als vrede. 
De wateren zijn geïnfecteerd door kreten,  
de zon treurt als ze schijnt, de bomen zijn  
verbleekt, de vogels kennen hun liederen  
niet meer.
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La lluvia envenena los vientos, la luna se 
aleja del mar, la fruta no tiene semilla, la 
tierra deja de girar.

   ¿Qué leches alimentan estos 
soles negros?

   ¿Por qué siguen girando 
estos huevos muertos?

Aunque lo que hierve hoy se enfríe 
mañana, se entume hacia adentro el 
reverso de las llamas.
Por eso el hielo quema sobre la piel 
desnuda,
en el agua la verdad 
de la mentira,
el nudo amarrando el ombligo,
la acidez de un sol negro
recordándose a sí mismo.

De regen vergiftigt de wind, de maan drijft  
weg  van  de  zee,  het  fruit  draagt  geen 
zaad, de aarde verlaat haar as. 

   Welke melk zou de zwarte 
zonnen voeden?

   Waarom draaien die dode 
eieren nog steeds? 

Hoewel dat wat vandaag kookt, 
morgen kan vriezen, is het verdoofd 
van binnen, achter de vlammen. 
Daarom brandt ijs op de naakte 
huid,
in het water ligt de waarheid 
van de leugen
de knoop trekt de navel aan, 
de zuurgraad van de zwarte zon
herinnert zichzelf. 
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Alvaro Rovira Ruiz, gitaar

De muzikale achtergrond van de Argentijnse Alvaro Rovira Ruiz  ligt  in  de tango en 
Latijns-Amerikaanse folklore.  Hij  heeft  in  de  ‘Escuela de Música Contemporánea’ in 
Buenos Aires gestudeerd bij Marcelo Gutfrain, Ernesto Jodos, Willy Gonzalez en Hugo 
Romero. In juni  2010 studeerde hij  af  aan het Conservatorium van Rotterdam in de 
richting Latin Jazz, waar hij nu werkzaam is als dirigent van het Argentijnse folklore-
ensemble en begeleider van de zanglessen. Naast zijn medewerking aan projecten van 
verschillende gezelschappen heeft Ruiz een duo met Mirre Valkenburg. Het duo geeft 
een moderne en persoonlijke interpretatie van tango's en folkloristische liederen uit het 
traditionele  repertoire  van  de  Argentijnse  muziek.  Composities  van  hedendaagse 
componisten evenals eigen composities maken ook deel  uit  van hun optredens. De 
afgelopen jaren is uit deze samenwerking de CD ‘Paisaje’ voortgekomen, opgenomen 
in Buenos Aires. In 2004 en 2005 tourde hij door Europa met de Argentijnse tangogroep 
‘Tango Desatado’ voor de presentatie van hun CD.
 

Meike Aukes, gitaar en zang

Meike Aukes is opgegroeid op een biologisch-dynamisch landbouwbedrijf in Friesland. 
Na haar studie Muziektherapie werkte zij  voor muziekprojecten in de psychiatrie. Zo 
werkte ze met jongeren met een traumatische jeugd, autistische kinderen en mensen 
met  chronisch-psychiatrische  problematiek.  Momenteel  studeert  ze  gitaar  aan  de 
werelmuziekafdeling van Codarts met als specialisatie Braziliaanse muziek. De taal en 
cultuur van Brazilië en de capoeira hebben er mede voor gezorgd dat Meike gegrepen 
werd door  de Braziliaanse muziek  met  haar  polyfone,  swingende ritmes,  dromerige 
melodielijnen en poëtische doch kritische teksten.
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Jonathan Ploeg, dirigent en componist

Jonathan Ploeg, geboren in 1987 te Hilversum, studeerde in 2015 met honneurs af als 
Bachelor  of  Music  voor  Zang en Koordirectie  aan het  Utrechts Conservatorium.  Hij 
studeerde klassiek zang bij Jón Thorsteinsson en koordirectie bij Rob Vermeulen.
Jonathan  is  momenteel  werkzaam  als  (solo-)zanger  en  dirigent.  Als  zanger  is  hij 
verbonden  aan  het  vijfkoppige  Olga  Vocal  Ensemble.  Ook  is  hij  productieleider  bij 
operagezelschap The Fat Lady in Haarlem. Als dirigent en zanger heeft hij zich verdiept 
in stemscholing voor groepen, tevens het onderwerp van zijn bachelorscriptie.

www.jonathanploeg.nl
www.olgavocalensemble.com

Imre Ploeg, dirigent en componist 

Imre Ploeg,  geboren in  1990 te Hilversum, studeerde summa cum laude af  aan de 
Bacheloropleiding Docent Muziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Daar 
genoot hij  onder andere compositielessen van Huub de Vriend en koordirectielessen 
van Jos Vermunt. 
Imre was als dirigent,  componist en workshopleider onder andere werkzaam bij  het 
Koninklijk  Concertgebouw,  het  Nederlands  Studenten  Kamerkoor,  Opera2day,  de 
Bernard  Lievegoed  University,  de  Vrije  Hogeschool  en  diverse  andere  cultuur-  en 
onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. 
Vanuit een verbondenheid met de ecologische crisis en natuur maakt Imre in zijn project 
‘In  the Heart  of  our  Nature’  nieuwe verbindingen tussen (koor)zang,  natuurbeleving, 
spiritualiteit  en  de  ecologische  crisis.  Hij  werkt  hiervoor  samen  met  diverse 
milieuorganisaties, wetenschappers, ecologen, jongvolwassenen, onderwijsinstellingen, 
koren, musici en andere kunstenaars.  

www.imreploeg.nl

Bjarni Guðmundsson, componist

De IJslandse zanger Bjarni Guðundsson studeerde 2,5 jaar in IJsland, voor hij in 2015 
afstudeerde voor zijn Bachelor Klassieke Zang aan het Utrechts Conservatorium. Hij 
speelt gitaar en componeert en arrangeert al sinds hij jong is. Momenteel is hij vast 
verbonden  als  eerste  tenor  aan  het  Olga  Vocal  Ensemble.  Voor  dat  ensemble 
arrangeerde hij reeds met succes een aantal werken. Voor Kamerkoor JIP schreef hij 
eerder het werk How Noisy They Seem, geïnspireerd op de traditionele klanken van de 
Inuït.  Het  stuk  werd  zowel  door  het  koor  als  door  het  publiek  zeer  enthousiast 
ontvangen. 
Bjarni werkt daarnaast ook als gids in IJsland, waar hij toeristen de meest bijzondere en 
authentieke landschappen van het eiland laat zien. Vanaf 2017 zal hij terugkeren naar 
IJsland om zich full-time op het werk als gids te storten, vanwege zijn liefde voor de 
natuur en het behoud ervan.
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Diederik ten Böhmer, componist

Diederik ten Böhmer (1990) studeerde in 2012 af aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag als docent muziek. Op zijn zeventiende schreef hij zijn eerste symfonie en in 
2010 voerde het Haarlems Studenten Koor zijn werk The Ballad of the Londoner uit.
In  2013 reisde ten  Böhmer  een  jaar  door  Noord- en Zuid-Amerika,  waar  vooral  de 
berglandschappen en volksmuziek uit de Andes zijn grote interesse wekten. Hij keerde 
de afgelopen jaren met grote regelmaat terug en verdiept zich in de tussentijd in Latijns-
Amerikaanse muziek en muziekinstrumenten, zoals de charango en de cajón. Voor het 
project JIP6 - Op Doortocht - schreef hij het werk La Risa del Mudo, waarbij hij zich liet 
inspireren door volksmuziek uit Chili.

Nicolás Barría, dichter

Nicolás' eerste boek,  De twee helften van de Zon, werd in 2003 gepubliceerd en won 
datzelfde jaar nog een prijs van het Creatief Schrijversgenootschap Fonds. Het boek 
ontving  tevens  twee  eervolle  vermeldingen  op  een  wedstrijd  ter  ere  van  de  100e 
geboortedag van Pablo Neruda. Nicolás heeft deelgenomen aan verschillende literaire 
evenementen waaronder de boekenbeurs van La Serena, Poquita Fe 2006 en Chillán 
Poetry. Hij was tevens de organisator van de eerste kinderboekenbeurs in Chili. Naast 
Las dos mitades del Sol (De twee helften van de Zon) uit 2003 schreef Nicolás in 2006 
Debido proceso (Een eerlijk proces).
Nicolás ronde zijn master in Literatuurwetenschap af in 2011 en is momenteel docent in 
de hermeneutiek aan de Concepcion Universiteit in Chili. Hij hoopt zijn studie voort te 
zetten  in  de  vorm  van  een  psycholinguïstisch  promotieonderzoek  naar  mentale 
modellen en metaforisch taalgebruik.

Jonael van der Sloot, kunstenaar en permaculturist

Jonaels fascinatie voor planten en rauwe natuur werd hem met de paplepel ingegoten. 
Toen hij zes maanden oud was, emigreerden zijn ouders met het gezin naar Argentinië. 
Ze startten daar een biodynamische boerderij, waar Jonael al jong leerde om vanuit een 
holistisch beeld te kijken naar de natuur.
Op zijn negende verhuisden ze naar Chili waar het gezin met inmiddels acht kinderen in 
een  huis  omringd met  vijftig  hectare  bos  woonde.  Jonael  vertelt:  “Toen ik  op  mijn 
twaalfde terugkwam in Nederland, stoorde ik me aan de keurige nette tuintjes in de 
stad.  Ik  ben  vrije,  ongeremde  natuur  gewend:  planten  als  varens  en  mossen  die 
oertijden  hebben  overleefd,  wortels  van  verschillende groenten  die  hun  eigen  gang 
gaan. De zelfvoorzienende ecosystemen boeiden me steeds meer.”
“Ik begon te experimenteren met planten en ik leerde mezelf alles over permacultuur. 
Een uit de kluiten gewassen hobby werd het, want mijn hele huis stond al gauw vol met 
projectjes.  Toen  mijn  dochtertje  geboren  werd,  moest  ik  ruimte  inleveren  en  zo 
ontstonden de ‘sustainable worlds’”. 
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Jonael wilde kijken wat er gebeurde als hij planten combineerde in een glazen pot. Er 
kwamen opdrachten binnen voor installaties aan muren van restaurants en langzaam 
kon hij zijn werk verkopen. 
Naast de ecosystemen  ontwerpt en verkoopt Spruitje ook meubels. Jonael werkt zo 
veel  mogelijk  met  Europese  materialen,  het  liefst  met  hergebruikt  hout  uit  de  stad 
Amsterdam of zelfs hout dat hij vindt bij het grofvuil. In het ‘proefstation’ van de oude 
landbouwschool in Aalsmeer heeft Jonael zijn atelier. “Je snapt dat ik me daar écht op 
mijn plek voel.”

www.spruitje.nu

KAMERKOOR JIP
kamerkoorJIP.nl

Kamerkoor  JIP,  dat  in  2013  werd  opgericht  door  broers  Jonathan  en  Imre  Ploeg, 
organiseert  twee  keer  per  jaar  projecten  rond  een  maatschappelijk  thema.  De 
deelnemers zijn jongvolwassenen met een brede maatschappelijke betrokkenheid. Met 
haar projecten wil JIP deelnemers en publiek uitdagen door vragen op te roepen zonder 
zelf met kant-en-klare, moralistische antwoorden te komen. De deelnemers doorgaan 
tijdens de projecten niet alleen op het gebied van de zang, maar ook op thematisch 
gebied  een  ‘belevingstraject’.  Vanuit  deze  identiteit  en  visie  maakt  JIP  geregeld 
uitstapjes  door  interdisciplinaire  samenwerkingen  aan  te  gaan  en  workshops  en 
zangdagen te verzorgen.

JIP1 Love & Death Mysteries
Over liefde en dood

JIP2 Oorlog en Vrede
Over de oorlog in Oekraïne en oorlog en vrede in de wereld

JIP3 Silence & Music
Over stilte in muziek en het leven

JIP4 Livet är Kort
Over een Scandinavische kijk op hoe te leven

JIP5 Vergeten Families
Met muziek van ‘vergeten’ volkeren uit de Baltische staten

JIP6 Op Doortocht
Over het nomadische leven en liefde in het Midden-Oosten

JIP7 La Tierra está Cansada
Over uiterlijke en innerlijke natuur en Zuid-Amerika

In JIP8 richten wij ons op de culturele diversiteit, rijkdom en complexiteit van de Balkan 
(in het bijzonder Bosnië en Herzegovina), aan de grenzen van Europa. We starten ons 
project met audities in begin maart en geven concerten op 2, 3, 9 en 10 juni 2017 
(Nederland) en in de eerste week van juli (Bosnië en Herzegovina). 
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LOCATIES

De Fruitvis concertlocatie Rotterdam – 24 november
Oosterkerk concertlocatie Amsterdam – 25 november
Janskerk concertlocatie Utrecht – 26 november
De Kas Eet- en Kweekplek locatie dinerconcert Utrecht – 15 oktober

Singelkerk repetitielocatie
Vrije Hogeschool repetitielocatie
Vrije School Utrecht repetitielocatie

BETROKKENEN

Janna Barel PhD student Plant-Soil Feedback, Wageningen UR
André Brage Junqueira PhD student Soil Science, Environmental Science, Ecology
Barbara Kos PR & Marketing JIP7
Immanuel Baan Ontwerper, financiën, website
Jonael van der Sloot Kunstenaar en maker van “sustainable worlds” (poster JIP)
Gabriel Aguilera Valbebenito Bombom-trommel

BESTUUR KAMERKOOR JIP

Laura Koelmans Voorzitter
Lynn Eekhof Secretaris
Erik Leeuwis Penningmeester
Jef Schaap Algemeen bestuurslid en ‘Vrienden van Kamerkoor JIP’

Vind jij JIP ook zo geweldig? En wil jij ook bijdrage aan het werk van JIP? Binnenkort 
hebben we een vacature binnen het bestuur die we graag weer snel willen invullen! 
Interesse? Spreek dan meteen vanavond een van de dirigenten of de organisatie aan 
om kennis te maken.

FONDSEN & SPONSORS



kamerkoor

JIP
geef kamerkoor JIP grond om te groeien

en word vriend van JIP

U kunt zich in de pauze of na dit concert inschrijven als vriend van JIP en  
meteen al profiteren van de reductie op de toegangsprijs voor dit concert.

Aanmelden via het formulier op onze website is ook mogelijk.

www.kamerkoorj ip.nl

Dikke vriend: € 70,-
gratis toegang tot twee
concerten per jaar

Goede vriend: € 35,-
50% korting op de

entree van twee 
concerten 

per jaarStudievriend: € 20,-
50% korting op de entree 
van twee concerten 
per jaar


