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geef kamerkoor JIP licht om te groeien
en word vriend van JIP

Studievriend: € 20,-
50% korting op twee 

concerten per jaar

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

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

concerten per jaar
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Beste luisteraar, 

Met een kerstprogramma dat geheel bestaat uit werken van vrouwelijke 
componisten van het noordelijk halfrond bezingt Kamerkoor JIP vanavond 
thema’s als vrouwelijkheid, geboorte, licht en duisternis.
 
‘De muzen waren meisjes, maar de jongens schreven de muziek’, schreef 
Joep Stapel dit voorjaar in een reportage over vrouwelijke componisten. 
Hoewel vrouwen eeuwenlang geïnspireerd, geluisterd, gedanst en gezongen 
hebben, was en is er vaak maar weinig aandacht voor muziek die geschreven 
is door vrouwen. De winterzonnewende en kerst zijn van oudsher vieringen 
van de geboorte van het licht in de duisternis waarin ontvankelijkheid voor 
het nieuwe leven centraal staat. Met deze concertenreeks roepen we een 
nieuw midwinterritueel in het leven, door je mee te nemen in een wonderlijke 
klankwereld van geboorte, vruchtbaarheid en licht.

In de eerste helft van het concert nemen we je mee in de abstracte 
klankbeelden van de nacht. We bezingen de duisternis en de angst 
voor de eindeloosheid van het universum. In de tweede helft ontstaat de 
verstillingwaarin geboorte kan plaatsvinden: de geboorte van het licht in 
de duisternis, van het kerstkind of van de feminiene kwaliteiten voor de 
toekomst van de aarde. 

JIP werkt voor dit concert samen met vier vrouwelijke kunstenaars. 
Vanavond hoor je celliste Emma Kroon het koor begeleiden bij onder andere 
een gloednieuw werk van Evelin Seppar dat zij speciaal voor Kamerkoor JIP 
heeft gecomponeerd. Schrijfster Lasse van Strien schreef op basis van de 
muziek een modern en abstract kerstverhaal dat zich met de muziekstukken 
zal vermengen. Kunstenares Barbara Ilse Petzold Horna heeft in reactie 
op het totale concertprogramma nieuw werk geschilderd dat samen met 
bestaand werk voorafgaand aan en na afloop van de concerten en in de 
pauze te zien is. 

Lasse, Barbara en dirigent Imre maakten samen een kunstboekje, waarin de 
teksten en beelden over de muziek samenkomen. Dit boekje is in de pauze 
en na afloop te koop. Op je stoel vond je al de melodie van My Guardian 
Angel. Je bent welkom om dit lied straks mee te zingen!

Na deze concerten zal JIP zich richten op haar eerste jubileum. In het 
voorjaar van 2018 richt de stichting een nieuw koor op, brengt het de eerste 
CD uit en werkt het toe naar verschillende concerten en festivals, eindigend 
met een spetterend jubileumconcert in de grote zaal van TivoliVredenburg, 
in samenwerking met honderden andere musici, kunstenaars en jongeren. 

We hopen je vanavond te inspireren en hoop en verbinding te laten ervaren, 
passend bij deze tijd van het jaar. Tegelijk hopen we zangers, dirigenten 
en musici aan te moedigen vaker werken uit te voeren van vrouwelijke 
componisten. We wensen je een prachtige en warme kersttijd.

Jonathan en Imre Ploeg, Artistiek leiders van Kamerkoor JIP

Op 8 maart 2018 - internationale vrouwendag - de première van 
een uniek avondvullend muzikaal programma over feminisme.

Om 19.15 uur inleiding en debat op plein6 | 20.15 uur concert
TivoliVredenburg Hertz | kaarten: www.tivolivredenburg.nl
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Agathe Backer Grøndahl (Noorwegen, 1847 – 1907)
 Aftnen er stille
 Solo kwartet: Anne Luik, Rosalie Aputiley, Florian Bonte, 
             Samuel Reid Navarro
 Ensemble: Jip Zant, Marthe Haringsma, Annelieke Damen, Sara  
 Lisa van Dusseldorp, Willard van der Sar, Anton van Alebeek,  
 Laurens Meindertsma, Joost Gadellaa

Kaija Saariaho (Finland, *1952)
 Spins and Spells 
 Cello: Emma Kroon

Patricia van Ness (Verenigde Staten, *1951)
 Into Winter’s Glimm’ring Night

Judith Weir (Engeland, *1954)
 My Guardian Angel

Ilona Rupaine (Letland, *1966) 
 Velc, Pelite
 Solo ensemble: Marieke Derks, Barbara Kos, Yente Ploeg, 
             Channa Ridderbos, Brita Trapman

Evelin Seppar (Estland, *1986)
 O Virisissima virga (wereldpremière)
 Solo cello: Emma Kroon

Bára Grímsdottir (IJsland, *1960)
 Maria, dróttins liljan
 Solo: Tine van der Weij

Piret Rips-Laul (Estland, *1965) 
 Jõuluöine 

Agathe Backer Grøndahl (Noorwegen, 1847 – 1907)
 Vaaraften
 Ensemble: Tine van der Weij, Lynn Eekhof, Hannina Boers, Marije  
 Besselink, Eva Trapman

Karin Rehnqvist (Zweden, *1957)
 Natt över jorden
 Solo: Marieke Derks

Christina Brice Dolanc (Verenigde Staten, *1976) 
 Constellation

Galina Grigorjeva (Oekraïne, *1962)
 Molitva
 Solo cello: Emma Kroon
 Solo tenoren: Linus Koning, Tijmen van Barneveld

Karin Rehnqvist (Zweden, *1957)
 Var inte rädd för mörkret
 Solo: Lynn Eekhof

Agathe Backer Grøndahl (Noorwegen, 1847 – 1907)
 Til de Døde
 Ensemble: Jip Zant, Marthe Haringsma, Annelieke Damen, Sara  
 Lisa van Dusseldorp, Willard van der Sar, Anton van Alebeek,  
 Laurens Meindertsma, Joost Gadellaa

Evija Skuke (Letland, *1992)
 Naraudavu
 Solo: Marije Besselink, Yente Ploeg

P A U Z E 

PROGRAMMA                   
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Christina Brice Dolanc (Verenigde Staten, *1976) 
Constellation - Sterrenbeeld

We are small and insignificant.
We wither at your brilliance.
Cosmos. Celestial being.
Expansive void.
Totality. Infinite chasm.
Absolute sky.
We feel your vastness.
We absorb your ray.
Limitless. Darkness.
Ethereal light.
As we stand gazing upward,
we are humbled by each and 
every constellation.

Tekst: Christina Brice Dolanc 

Galina Grigorjeva (Oekraïne, *1962)
Molitva - Gebed

и да святится имя Твое. 
(I da svyatitca imya tvoye)
Аминь. 
(Amin)

En Uw naam worde geheiligd.
Amen.

We zijn klein en onbeduidend. 
We verwelken bij jouw genialiteit. 
De kosmos. Hemels wezen. 
Uitgestrekt leegte.
Het alles. Eindeloze afgrond. 
Onbegrensde hemel. 
We voelen je onmetelijkheid.
We absorberen je stralende kracht.
Eindeloosheid. Duisternis.
Etherisch licht. 
Met de blik naar boven,
worden we nederig van ieder 
sterrenbeeld.

Vertaling: Imre Ploeg

Agathe Backer Grøndahl (Noorwegen, 1847 – 1907)
Vaaraften - Lenteavond

Aftnens klare Stjerne, 
over fjerne Skove lyser ned,
tyst, og stille Sjøens Vover
slaar mod Strand i ensom Fred. 

Lysegrønne Birkes Kroner
hvisker Vaarens Melodi,
Livets lyse Foraarstoner
i dets skjønne Harmoni,

Som en deilig Sang der bæver
i det milde Aftenskjær,
som om Engle om mig svæver
i ensalig Drøm det er.

Tekst: Johan Halmrast 
(Noorwegen, 1866 – 1912)

Karin Rehnqvist (Zweden, *1957)
Natt över jorden -  Nacht op aarde

Nu är det natt över jorden.
Darrande stjärna, gläns!
Världarna vandra så fjärran.
Mörkret är utan gräns.

Marken och mullen och mörkret
varför älskar jag dem?
Stjärnorna vandra så fjärran.
Jorden är människans hem.

Tekst: Erik Blomberg
(Zweden, 1894 – 1965)

De heldere ster in de avond,
over verre bossen schijnt ze naar beneden,
rustig en stil slaat de schoot van de zee
op het strand neer in eenzame vrede.

De lichtgroene berkenkransen
fluisteren de melodie van het lied,
de lichte levenstonen van de lente,
in hun schone harmonie,

Zoals een heerlijk lied dat beeft
in de zachte rok van de avond,
alsof de engelen om mij zweven
zo is het in zalige dromen. 

Vertaling: Imre Ploeg

Nu valt de nacht op de aarde
Schijn, sidderende ster!
De wereld dwaalt zo ver.
De duisternis lijkt onbegrensd.

De bodem, aardegrond, de uren van de 
nacht, 
waarom hou ik zo van ze? 
De sterren dwalen zo van verre.
De aarde blijft het huis van de mens. 

Vertaling: Imre Ploeg, Eva Trapman
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Alt hvad over Eder bølger 
tidlig eller sildig følger
til den dybe Hvile ned, 
til Hvile ned, 

Sover sødt i hellig Fred!

Tekst: A.W. Schack von Staffeldt 
(Denemarken, 1769–1826)

Evija Skuķe (Letland, *1992)
Naraudavu - Ik huil niet

Naraudavu nūmeruša.  
Ocu sovu namaitavu.  
Kas nūmers, tys guļēs.  
Vajag ocu dzeivōjūt.

Tekst: traditioneel Letsgaals

    

 P A U Z E

Alles dat over een ieder heen waait,
komt vroeg of laat
tot een  diepe rust,
tot rust.

Slaap zacht in heilige vrede!

Vertaling: Lynn Eekhof

Ik huil niet om de doden.
Ik spaar mijn ogen.
Wie sterft zal slapen.
Ogen zijn er om te leven.

Vertaling: Evija Skuķe, Lynn Eekhof

Karin Rehnqvist (Zweden, *1957)
Var inte rädd för mörkret - Wees niet bang voor duisternis

Var inte rädd för mörkret
ty ljuset vilar där.
Vi ser ju inga stjärnor
där intet mörker är.

I ljusa irisringen
du bär en mörk pupill,
ty mörkt är allt som ljuset
med bävan längtar till.

Var inte rädd för mörkret,
ty ljuset vilar där, 
var inte rädd för mörkret,
som ljustes hjärta bär.

Tekst: Erik Blomberg
(Zweden, 1894–1965)

Agathe Backer Grøndahl (Noorwegen, 1847 – 1907)
Til de Døde - Voor de doden

Sover sødt i hellig Fred! 

Blomsten sig om Graven slynger, 
Liden Fugl i Linden synger, 
Maanen seer saa venlig ned. 
Sover sødt i hellig Fred! 

Blomsten visner, Løvet falder, 
Høstens Storm Naturen kalder
til den dybe Hvile ned, 
til den dybe Hvile ned. 

Sover sødt i hellig Fred. 

Slaap zacht in heilige vrede!

De bloem groeit over het graf,
de vogel in de linde zingt,
de maan kijkt vriendelijk naar beneden. 
Slaap zacht in heilige vrede! 

De bloem verwelkt, de bladeren vallen, 
de herfststorm roept de natuur
tot een diepe rust,
tot een diepe rust. 

Slaap zacht in heilige vrede.

Wees niet bang voor de duisternis
het is het huis van het licht.
Zonder de donkere luchten boven ons
zouden we de sterren nimmer zo helder zien. 

In de lichte irisring
hebben we een donkere pupil,
want het is het duister dat het licht
bevend doet verlangen. 

Wees niet bang voor de duisternis,
het is het huis van het licht,
wees niet bang voor de duisternis,
het draagt het hart van het licht.

Vertaling: Imre Ploeg
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Kaija Saariaho (Finland, *1952)
Spins and Spells 

Patricia van Ness (Verenigde Staten, *1951)
Into Winter’s Glimm’ring Night - In de glinsterende winternacht

Into Winter’s glimm’ring night 
Love expands, 
from unseen, endless worlds, 
in a little Child.
Frankincense and myrrh and gold; 
Mystery overflows; 
star and angels dance, 
in a little Child.
Trembling beauty, holy eve, 
joy, delight, 
stillness, peace, in a little Child.

Tekst: Patricia van Ness 

Discant: Invenietis infantem 
pannis involutum
et positum in praesepio

Tekst: Evangelie volgens Lucas 2:1

Judith Weir (Engeland, *1954)
My Guardian Angel - Mijn beschermengel

The Angel that presided 
o’er my birth said, 
“Little creature, form’d of joy and mirth, 
Go love without the help 
of anything on earth.”

Tekst: William Blake 
(Engeland, 1757–1827)

De Engel die waakte over mijn 
geboorte
sprak: “Klein schepsel, ontstaan uit 
vreugde en blijmoedigheid, 
Heb lief zonder de hulp van iets op 
aarde.”

Vertaling: Imre Ploeg

In de glinsterende winternacht
breidt de Liefde zich uit, 
vanuit ongeziene, eindeloze 
werelden,
in een klein Kind. 
Wierook en mirre en goud;
Mysterie in overvloed;
de sterren en engelen dansen,
in een klein Kind.
Het gevoel van schoonheid, heilige 
avond,
vreugde en verrukking,
stilte, vrede, in een klein Kind. 

Vertaling: Imre Ploeg

Discant: Gij zult het pasgeboren 
kind vinden, in doeken gewikkeld 
en liggend in een kribbe.

Vertaling: Willibrordvertaling, 1975

Agathe Backer Grøndahl (Noorwegen, 1847 – 1907)
Aftnen er stille - De avond is stil

Aftnen er stille, 
timerne trille 
lydløse ned i det evige væld. 
Kun mine tanker 
lyttende vanker, - 
vil hun ej komme i kvæld, 
- ej komme i kvæld? 

Vinteren drømmer, 
stjernerne svømmer 
gennem dens florlette syner og ler, 
nævnende sommer, 
elskov og blommer, - 
tør hun ej møde mig mer, 
- ej møde mig mer? 

Havet, med panden 
is-lagt mod stranden, 
sukker i længsel og rejsesyg ro. 
Skibe for anker, sejlfyldte tanker, - 
o, vi må findes, vi to, 
- må findes, vi to! 

Sneen har dalet, 
tumlet og malet 
eventyr-let i den skog-dunkle hej. 
Dyrene lister, 
slagskygger frister: 
var det dit fodtrin, o nej, 
- dit fodtrin, o nej! 

Modet du savner, 
rimfrosten favner 
længselens grene, fortryllet du står. 
Men jeg tør sprænge 
dækket og trænge 
ind, hvor i drømme du går, 
- i drømme du går.

Tekst: Bjørnstjerne Bjørnson
(Noorwegen, 1832–1910)

De avond is stil,
de uren vallen
geluidloos door oneindige ruimte.
Alleen mijn gedachten
schrijnen rusteloos voort, - 
zou ze niet komen,
niet komen vannacht?

De winter droomt,
de sterren zwemmen
door zijn nevelige beelden en lachen,
roepen de zomer,
liefde en bloemen, -
durft ze me niet meer te ontmoeten,
- me niet meer te ontmoeten?

De zee, met zijn voorhoofd,
opgevroren tegen het strand
zucht van verlangen en rust van het 
reizen.
De schepen voor anker, zeilen vol, den-
ken, O, we moeten elkaar ontmoeten,
- moeten elkaar ontmoeten, wij twee!
De sneeuw is gevallen,
tuimelde en verfde
een avontuur in het donkere bos, hé.
De dieren sluipen,
de schaduwen ritselen:
Was het jouw voetstap, o nee,
- jouw voetstap, o nee.

Je raakt de moed kwijt,
omhelst de vorst,
takken van verlangen, betoverd sta je 
daar.
Maar ik durf de sluier op te lichten
en dring door
tot waar je in je dromen bent,
- je in je dromen bent.

Vertaling: Pierre Mathé, Lynn Eekhof
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Bára Grímsdottir (IJsland, *1960)
Maria, dróttins liljan - Maria, Gods lelie

Drottins liljan.
María drottins liljan guðs og ljómi,
þinn er frómi sigur og sómi,
meiri en nokkur megi það tjá,
þó tungur allar tali af einum rómi
og taki mál af Jesú dómi,
virðing þín hún var svo há.
Stjörnur smár hreistur og hár,
hrím og sandur sem mjólin klár,
dúnn og hár, dropar og tár,
hvalir og fiskar, selar í sjá.

Drottning gullmynd fögur.
María drottning gullmynd fögur
og græna um hvarma væna
hryggðar læna af 
hjartans angri hrundi títt,
þá son þinn leiðir svikarar lífi ræna
augum þínum mjúkt réðst mæna
þá ljúfur sonurinn leið so strítt,
þitt hefur frítt blóðið blítt
blessað sonarins hörmung kvítt
því barst þig lítt að böli var ýtt,
honum gekk svo harmurinn nær.

María drottning.
María drottning,
króna keisarans inna
ótta þinn á mætti oss minna
hærri pín þitt hjartað bar,
þá sástu upp á sonarins pínu stinna,
þá tók þeirri mæðu að linna
himna brúðurin hrein og klár,
Jesús sá er allt gott má,
upp var risinn af dauða þá
harmur og þrá þér hvarf í frá
og brjósti þínu blessuð mær.

Tekst: anoniem

Gods lelie.
Maria, lelie van de Heer God en licht,
van u is de vroomheid, triomf en glorie,
meer dan eenieder uitdrukken kan,
terwijl ieders tongen spreken van één stem,
en spreken zoals Jezus heeft bepaald,
was uw respect zo groot.
Kleine sterren, schalen en haar,
vorst en zand als melk zo puur,
dons en bont, druppels en tranen,
walvissen en vissen,
zeehonden in de zee.

Koningin, prachtig beeld van goud.
Maria, prachtig gouden figuur
en het groen van uw lieflijke ogen,
verdriet stroomde 
uit een ineengestort, boos hart, uw zoon, 
door verraders van het leven beroofd,
uw zachte ogen begonnen te staren
naar het lijden van uw zoon, zo geplaagd. 
Uw vrij bloedende bloed,
zegent de tragedie van uw zoon.
U heeft het met uw diepe verdriet
uw zoon beschadigd doen voortgaan. 

Maria, koningin.
Koningin Maria, 
kroon van de keizer,
laat ons uw angst onthouden,
de hogere pijn die uw hart droeg,
toen u uw zoons strenge pijn zag,
toen begon uw lijden af te nemen
hemelsbruid, puur en schoon,
Jezus zag dat alles goed was,
hij verrees uit de dood,
verdriet en zorgen verdwenen
uit uw hart, gezegende maagd.

Vertaling: Bernard Schudder, 
Jonathan Ploeg

Ilona Rupaine (Letland, *1966) 
Velc, Pelite - Ga maar, kleine muis

Velc, pelīte, saldu miegu, 
aijā, žūžū, 
mazajami bērniņami. 
Caur slieksnīti, caur zemīti, 
caur šūpuļa pagalvīti. 

Pelīte, pelīte, 
atvelc bērnam miedziņu. 

Šim saujiņa, tam saujiņa, 
mazam bērnam riekužiņa. 
Ja tu labi neatvilksi, 
tad iedošu mincīšami. 
Runcis tavus kaulus grauzīs, 
pa plāniņu vazādams. 

Jau tas miega Ērmanītis 
ap bērniņu danci veda. 
Ej projām, Ērmanīti, 
mēs tev bērnu nedosim. 

Tekst: traditioneel Lets

Evelin Seppar (Estland, *1986)
O Virisissima virga - O groenste tak

O viridissima virga,

Cum venit tempus quod
tu floruisti in ramis tuis,
ave, ave fuit tibi, 
quia calor solis in te sudavit
sicut odor balsami.

Nam in te floruit pulcher flos 
 
et omnis terra leta facta est,
quoniam viscera ipsius
frumentum protulerunt 
et quoniam volucres celi 
nidos in ipsa habuerunt.

Tekst: Hildegard von Bingen 
(Duitsland, 1098–1179)

Ga maar, kleine muis, breng zoete slaap,
slaap, kindje, slaap,
breng het naar het kleine kind.
Over de drempel, door de grond,
langs het kussen in de wieg. 

Kleine, kleine muis, breng zoete slaap 
naar het kind. 

Een beetje hier, een beetje daar,
een handvol voor het kleine kind. 
En als je van je werk afziet, 
dan geef ik je aan de kat. 
Die zal knagen tot aan je bot,
die je over de vloer zal sleuren. 

Daar is alweer de Slaapverstoorder
aan het dansen rond het kleine kind. 
Ga weg, Slaapverstoorder,
we geven het kleine kind niet aan jou. 

Vertaling: Laima Asja Bērziņa, Imre 
Ploeg

O groenste tak,

Toen het tijd was 
dat je takken bloeiden,
hoorde je “Gegroet, gegroet!”, 
want in jou straalde de warmte 
van de zon als geurende balsem.

Want in jou bloeide een prachtige bloem 

en de hele aarde verheugde zich,
want uit haar schoot 
ontsprong de vrucht
en de vogels uit de hemelen
hebben nesten in haar.

Vertaling: Lynn Eekhof
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Emma Kroon, cello
Emma Kroon (1994) begon met cellolessen toen ze vier jaar was. Slechts vier 
jaar later werd ze aangenomen bij de Jong Talentafdeling van het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, waar ze studeerde bij Monique Bartels. Vanaf 
2007 studeerde ze bij dezelfde docente aan de Sweelinck Academie van 
het Conservatorium van Amsterdam. Hier behaalde zij in mei 2016 haar 
bachelordiploma met een 9,5 na vier jaar studeren bij Maarten Mostert. 
Vanaf september 2016 vervolgt zij haar studie in de masteropleiding bij 
Dmitri Ferschtman. Emma vormt een duo met pianist Lucas van der Vegt en 
is de celliste van het Dostojevski kwartet. Ook is ze sinds 2016 lid van het 
Schleswig-Holstein Festivalorkest. Sinds 2005 heeft Emma meerdere prijzen 
gewonnen tijdens het Nationaal Concours van Stichting Jong Muziektalent 
Nederland en het Prinses Christina Concours. Ze speelde verder op festivals 
als het Grachtenfestival Amsterdam, Internationaal Kamermuziekfestival 
Utrecht, het Zwitserse festival ‘Next Generation’, de Cellobiënnale 
Amsterdam en in een project met het Nederlands Studenten Kamerkoor.

Evelin Seppar, componist ‘O Virisissima virga’
Evelin Seppar (*1986) begon met componeren toen ze vijftien jaar oud 
was en studeerde vier jaar lang bij componist Alo Põldmäe voordat ze in 
2006 haar studie begon aan de Estse Academie voor Muziek en Theater. 
Daar studeerde ze compositie bij René Eespere tijdens haar bachelor en bij 
Toivo Tulev en Helena Tulve tijdens haar master. Tijdens het academische 
jaar 2008/2009 studeerde ze compositie bij Ole Lützow-Holm aan de 
Academie voor Muziek en Drama aan de Universiteit van Gothenburg als 
onderdeel van een Erasmusuitwisseling. Evelin heeft geschreven voor 
solo-instrumenten, verschillende ensembles, solo stem en koor, orkest en 
elektronica en heeft verschillende arrangementen gemaakt. Recentelijk 
heeft Evelin gecomponeerd voor het Ests Filharmonisch Kamerkoor en 
het Nederlands Kamerkoor. Haar muziek is uitgevoerd in Estland, Letland, 
Finland, Nederland, Zweden, Frankrijk, 
Duitsland, de Verenigde Staten en China.

Lasse van Strien, schrijver
“Alles om mij heen, probeer ik in woorden om te zetten. Het geknisper van 
de bladeren, een gezichtsuitdrukking, het geschuifel van schoenen op de 
trap. Een puzzel met woorden. De woorden, beelden, details, gedachtes 
blijven in mijn hoofd draaien. Momenteel zit ik in het afstudeerjaar van de 
opleiding Creative Writing aan ArteZ Hogeschool voor de kunsten. Een 
opleiding waar ik te maken heb gekregen met de verschillende manieren 
van schrijven. Een opleiding die je creativiteit aanwakkert, op scherp zet en 
leert kijken naar alles om je heen. Want alles is immers materiaal. Tijdens de 
afgelopen jaren schrijven heb ik geleerd mijn eigen manier van schrijven te 
ontwerpen. Ik heb geleerd dat een vooropgezet plan mijn creativiteit volledig 
blokkeert. Dat ik gewoon moet beginnen met schrijven, mijn controledrang 
af en toe uit moet schakelen om mezelf te laten verassen met dat wat er 
soms op papier komt.”

www.lassevanstrien.nl

Piret Rips-Laul (Estland, *1965) 
Jõuluöine - Een kerstnacht 

Jõuluöö seob härmalõngu
jäiteks aknaruutudes.
Jõuluöö täis kuusehõngu,
embab hellalt puutudes.
Hinge enam elu-uhast
midagi ei nõrgu, sest
mingit head ja imepuhast
kiirgab kustki kõrgusest.
Mingit sooja jäises talves
tasa voogab üle maa,
mida hardaimaski palves
sõnuks ütelda ei saa.

Tekst: Albert Ruutsoo 
(Estland, 1913 – 1999)

Een kerstnacht weeft spinnenwebjes 
samen
tot ijskristallen in het venster.
Een kerstnacht, vervuld van dennengeur,
omhult ons met een zachte aanraking.
Niets van de stroom des levens
zal onze ziel nog vestoren, want
iets dat werkelijk goed en puur is
schijnt van verre.
Een warmte in de ijzige winter
glijdt langzaam over de aarde,
en zelfs het nederigste gebed
kan het niet in woorden vatten.

Vertaling: Maria Sakarias, Lynn Eekhof

We willen de volgende mensen bedanken voor het mogelijk maken van dit project:

Sopranen 
Lynn Eekhof, Elisa Verwayen, Tine van der Weij, Jip Zant, Eva Littel, Anne Luik, 
Marieke Derks, Marthe Haringsma, Marije Besselink, Hannina Boers, Barbara 
Kos

Alten 
Anna Jongeneel, Eva Trapman, Annelieke Damen, Roula Dambrink, Yente 
Ploeg, Janneke  Schellekens, Channa Ridderbos, Rosalie Apituley, Ymkje 
Koopal, Lotte Smeenk, Brita Trapman, Sara Lisa van Dusseldorp

Tenoren 
Joram de Bie, Willard van der Sar, Florian Bonte, Sem Sprang, Linus Koning, 
Anton van Alebeek, Arthur Leverington, Imre Ploeg, Jonathan Ploeg, 
Stijn Timmer

Bassen
Immanuel Baan, Arnout van den Ham, Marijn Ploeg, Cedric Cornelissen, Joost 
Gadellaa, Laurens Meindertsma, Floor Geurts, Willem Molenaar, Samuel Reid 
Navarro, Tijmen van Barneveld, Jannis van der Perk, Erik Leeuwis
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Imre Ploeg, artistiek leider 
Imre Ploeg is componist, dirigent, workshopleider en coach. Vanuit een 
verbondenheid met de toekomst van zijn generatie en de natuur, maakt hij 
in diverse projecten nieuwe verbindingen tussen (koor)zang, spiritualiteit, de 
ecologische crisis en maatschappelijke thema’s. Daarvoor werkt hij samen 
met diverse kunstenaars uit andere kunstdisciplines, milieuorganisaties, 
wetenschappers, jongvolwassenen, koren, musici en onderwijsinstellingen. 

www.imreploeg.nl

BETROKKENEN BIJ HET PROJECT
Marian Geurtsen Theologe
Christina Brice Dolanc Componist uit de Verenigde Staten
Evija Skuķe Componist uit Letland
Bára Grímsdottir Componist uit IJsland 
Piret Rips-Laul Componist uit Estland 

ORGANISATIE
Immanuel Baan Zakelijke leiding, ontwerp, financiën, website
Willard van der Sar Zakelijke leiding, coördinatie kaartverkoop
Florian Bonte Publiciteit
Florian Zirkzee Ontwerp programmaboekje’

BESTUUR
Barbara Kos Voorzitter
Lynn Eekhof Secretaris, vertalingen
Erik Leeuwis Penningmeester, vrienden van JIP

FONDSEN & SPONSORS
Gemeente Utrecht
KfHein Fonds
Stichting Carel Nengerman Fonds
VSB Fonds
Prins Bernard Cultuurfonds
Stichting Fonds voor de Geld- en Effectenhandel

KAMERKOOR JIP

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.

Barbara Ilse Petzold Horna, beeldend kunstenaar
Barbara Ilse is kunstenares en cultureel antropoloog. Ze werd geboren in 
1985 in Lima, Peru. Opgroeiend tussen schilderkunst, fotografie, dans en 
theater, heeft de artistieke praktijk haar altijd begeleid in haar persoonlijke 
ontwikkeling. In 2005 verhuisde ze naar Duitsland en in 2011 voltooide ze 
een masterprogramma in antropologie, politicologie en Latijnse filologie 
aan de Universiteit van Bonn. Barbara Ilse was docent aan de universiteit 
van Bonn en werkt nu als freelance kunstenaar en docent in Utrecht. 
ARThopology is haar zelf ontwikkelde aanpak, die kunst en antropologie 
combineert in educatieve projecten. Barbara ziet zichzelf als sterke feminist 
en maakt dat in haar werken duidelijk. Ze gebruikt zichzelf regelmatig als 
model en schildert sterke vrouwelijke figuren. Daarnaast studeerde zij in 
Peru voor vroedvrouw, waarbij de aandacht voor de gehele bijgeboorte haar 
specialiteit is. De natuurlijke kracht van de placenta en de manier van baren 
intrigeert haar.

www.barbarailse.com

Marthy Hecker, danser (bij de concerten in Utrecht)
Marthy werd in 1992 geboren in Hilversum. Hij ging naar de Vrije School, 
waar hij vooral interesse toonde in creatieve vakken zoals euritmie, theater, 
muziek en beeldende kunst. In 2017 slaagde hij voor de Bachelor Docent 
Dans aan de Hogeschool Leiden. De belangrijkste leerpunten waren het 
bewust worden van zijn lichaam en het uiten van een verhaal met beweging. 
Marthy volgde ook een internationale minor in Stuttgart en verschillende 
stages in Duitsland en Nederland. Op dit moment volgt hij de Bachelor of 
Arts of Eurythmy, aan de Alanus Hochschule in Alfter, Duitsland. 

Maaike Kleissen, danser (bij de concerten in Utrecht)
“Al vanaf mijn jongste jaren houd ik van bewegen. Toen ik klein was, danste 
en zong ik veel. Rond mijn dertiende levensjaar begon ik met klassiek ballet 
en jazzballet en op mijn zestiende ontdekte ik eindelijk de moderne dans. 
Dát was wat ik steeds gezocht had. Hier vond ik een pure, natuurlijke vorm 
van bewegen, waarin ik verbinding voel in mijzelf en met de wereld rond 
mij. Ik vind het interessant om te onderzoeken hoe je met beweging, met 
het lichaam, een gevoel kunt uitdrukken en een sfeer kunt creëren in een 
ruimte. Wat zegt mijn beweging? Wat doet mijn beweging met de ruimte? 
Dit onderzoek ik nu gedurende mijn opleiding en onderzoek ik graag ook in 
andere projecten.”

Jonathan Ploeg, artistiek leider 
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. Als dirigent en zanger heeft hij zich verdiept in stemscholing voor 
groepen, tevens het onderwerp van zijn bachelorscriptie.

www.jonathanploeg.nl
www.olgavocalensemble.com
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KAMERKOOR JIP VIERT FEEST!
                                             

In de afgelopen jaren is Kamerkoor JIP met concerten rondom 
een urgent maatschappelijk thema uitgegroeid tot één van 
de bekendste en meest succesvolle kamerkoren binnen de 
Nederlandse amateurkorenwereld. En in de lente van 2018 viert 
JIP haar eerste jubileum: het koor bestaat dan vijf jaar en pakt 
groots uit!

In dit jubileumproject breidt JIP haar formule uit door een halfjaar 
lang jongeren, muzikanten en kunstenaars samen te brengen 
rondom een thema dat aan de ene kant van alle tijden is maar aan 
de andere kant juist nu een extra grote urgentie heeft: de identiteit 
van de mens in de wereld waarin hij of zij leeft. Met ruim 200 
jongeren en jonge kunstenaars onderzoeken we wat individuele en 
culturele identiteit betekenen in de wereld van nu. 

Hierbij lichten we alvast enkele tipjes van de sluier op:

• We richten, naast Kamerkoor JIP, een nieuw koor op voor 
zangers en zangeressen van alle leeftijden, zonder audities

• We brengen een jubileum CD uit, met de beste kooropnames 
van JIP1 t/m JIP9

• We organiseren een groots festival over identiteit, in       
samenwerking met tientallen componisten, dichters en      
kunstenaars en honderden jongeren, onder andere van de Vrije 
Hogeschool en het Haarlems Studenten Koor

• We werken samen met ZIMIHC, The Turnclub,       TivoliVredenburg 
en andere inspirerende organisaties.

Voor in de agenda! 

Februari 2018 – Lancering online platform over identiteit
13-22 februari 2018 – Audities JIP10

14 maart 2018 – Start JIP10
9 april 2018 – Start nieuwe koor van Stichting Kamerkoor JIP

16 juni 2018, middag – Festival in TivoliVredenburg
16 juni 2018, 20.15 uur – Slotconcert JIP10 en 200 jongeren, 

Grote zaal TivoliVredenburg

geef kamerkoor JIP licht om te groeien
en word vriend van JIP

Studievriend: € 20,-
50% korting op twee 

concerten per jaar

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

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

concerten per jaar

geef kamerkoor JIP licht om te groeien
en word vriend van JIP

Studievriend: € 20,-
50% korting op twee 

concerten per jaar

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

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

concerten per jaar

PROGRAMMA

HOME OF THE LIGHT
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Op 8 maart 2018 - internationale vrouwendag - de première van 
een uniek avondvullend muzikaal programma over feminisme.

Om 19.15 uur inleiding en debat op plein6 | 20.15 uur concert
TivoliVredenburg Hertz | kaarten: www.tivolivredenburg.nl


