


2

LOCATIES 
1931 Congrescentrum concertlocatie conferentie Den Bosch 
Paleiskerk concertlocatie Den Haag 
Zuiderkerk concertlocatie Amsterdam 
Geertekerk concertlocatie Utrecht 
Singelkerk repetitielocatie 
Vrije School Utrecht repetitielocatie 

ORGANISATIE 
Immanuel Baan Zakelijke leiding, ontwerp, financiën, website 
Wiebe Rinsma Coördinatie kaartverkoop 
Florian Zirkzee Ontwerp programmaboekje 
Floor Geurts Tourneecommissie 
Marieke Derks Tourneecommissie 

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

FONDSEN & SPONSORS 

 
 

STICHTING FONDS
VOOR DE GELD- & 
EFFECTENHANDEL

www.hercegovina-lodges.com



3

Beste luisteraar, 

…and I become a wall. Over de hele wereld zijn er voorbeelden van polarisatie te 
zien wegens vermeende verschillen in cultuur, taal, religie of ras. Een pluriforme 
samenleving waarin mensen met verschillende achtergronden en culturen vreedzaam 
naast en met elkaar leven, is voor veel mensen een utopisch beeld geworden. 
Muren worden opgetrokken, maar gelukkig elders ook afgebroken: in voormalig 
Joegoslavië leefden en leven mensen uit zeer verschillende culturen en invloedsferen 
al eeuwenlang samen. De afschuwelijke en nog volop voelbare burgeroorlog in de 
jaren 1990 herinnert steeds weer aan het belang van verbinding tussen verschillende 
culturen, religies en etniciteiten. Kamerkoor JIP is de interactie aangegaan en heeft 
zich verdiept in de rijke cultuur van deze regio. 

Vanavond klinken oude melodieën uit rijke tradities, gloednieuwe arrangementen en 
werken die zijn gecomponeerd na de burgeroorlog. In veel van deze muziek is een 
bijzondere vermenging te horen van westerse structuren, Russisch-orthodoxe 
harmonieën en oosterse toonladders. De sevdah, de ladino en andere volksstijlen 
onthullen een prachtige en wonderlijke wereld tussen oost en west: een wereld vol 
liefde, hartstocht en melancholie. 

In de eerste helft van het concert vieren we met een muzikaal feest de liefde voor 
culturele diversiteit. We vereren helden uit de Servische geschiedenis en dromen 
van onbereikbare liefdes. We openen onze deuren in grenzeloze gastvrijheid en 
vieren tezamen het midden van de zomer.  
 
Na de pauze slaat de stemming om. De liederen treuren om verloren liefdes, landen 
en buren. Hoe klinkt het als we ons verlaten voelen en alleen zijn met onszelf? Met 
langzame en gedragen klanken denken we ook aan het leed dat de regio van 
voormalig Joegoslavië eeuwenlang heeft geteisterd.  

Richting het eind van het concert weten we ons te laten troosten en bijeen te rapen 
en zingen we tenslotte opnieuw een feestlied. Een lied waarin de diepgewortelde 
emoties van verdriet en vreugde mogen samensmelten. In de krachtige muziek uit 
deze regio blijken die emoties vaak juist dichtbij elkaar te liggen.  

Met dit concert hopen we een plek te creëren waarin melodieën, biografieën, 
verhalen, etniciteiten en religies mogen bundelen tot een open en kleurrijk geheel. 
Na de vier concerten in Nederland zal Kamerkoor JIP over enkele weken afreizen 
naar Bosnië en Herzegovina, waar het koor naast het geven van concerten in 
Sarajevo, Mostar en Konjic, ook uitwisselingsprogramma’s initieert met lokale koren 
en jongeren.  
 
We hopen je deze avond te inspireren en de kracht van verbinding te laten ervaren, 
vanuit de prachtige klanken uit voormalig Joegoslavië. 

Jonathan en Imre Ploeg 
Artistiek leiders van Kamerkoor JIP

VOORWOORD
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PROGRAMMA

Stevan Mokranjac (Servië, 1856 – 1914) 

 Garland VI – From my homeland – Hajduk Veljko 
 Solo: Jonathan Ploeg, Tine van der Weij, Lynn Eekhof, Eva Trap  
 man 

 
Traditioneel sevdah lied uit Bosnië en Herzegovina, arr. Laura Hassler 
(Verenigde Staten, *1948) 
 
 Istom Legoh 
 Solo: Anne van Hoef 
 

Traditioneel sevdah lied uit Bosnië en Herzegovina, arr. Laura Hassler 
(Verenigde Staten, *1948) 

 Kolika je Jahorina planina 

 
Traditioneel Servisch Romani volkslied, arr. Mesruh Savaş (Turkije, *1978)
 
 Bubamara 
 Solo: Willem Molenaar 

 
Aleksandra Popovska (Macedonië, *1975) 
 
 Ani mori nuse
 
 
Stevan Mokranjac (Servië, 1856 – 1914) 
 
 Garland XV – From Macedonia 

Traditioneel ladino lied uit Sarajevo, arr. Laura Hassler (Verenigde Staten, *1948) 

 Noches, Noches 
 Ensemble: Tine van der Weij, Lynn Eekhof, Eva Trapman, Marije   
 Besselink 

Emil Cossetto (Kroatië, 1918 – 2006) 

 Ladarke 
 Solisten: Eva Trapman, Yente Ploeg, Florian Bonte, Florian Zirkzee 
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- PAUZE -

 
 
Traditioneel sevdah lied, arr. Laura Hassler (Verenigde Staten, *1948) 

 Zaplakala šećer Đula 
 Ensemble: Tine van der Weij, Lynn Eekhof, Eva Trapman, 
      Marije Besselink 

 
Gagi Petrovic (Servië / Nederland, *1986) 
 
 Zid 
 
 
Stevan Mokranjac (Servië, 1856 – 1914) 

 Rouwdienst – Requiem 
 Solo: Floor Geurts 

 
Lisa Milena Simikić (Verenigde Staten, *1961) 
 
 Svjati Bože – Holy God 
 

Traditioneel ladino lied uit Sarajevo, arr. Laura Hassler (Verenigde Staten, 1948) 

 Durme, Durme 
 Ensemble: Laura Koelmans, Linus Koning, Jeroen Kerstholt,   
     Wiebe Rinsma 

 
Traditioneel Bosnisch volkslied, arr. Steven Sametz (Verenigde Staten, *1954) 

 Ne Sedi, Djemo! 
 
Traditioneel Bosnisch Romani volkslied, arr. Imre Ploeg (Nederland, *1990) 

 Ederlezi 
 Solisten: Marieke Derks, Lara Webster 
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Regio: Negotin / Krajina (grensland), Servië

De in Negotin geboren Mokranjac droeg deze zesde garland of song-wreath 
(geschreven in 1892) op aan de legendarische held Hajduk Veljko, die betrokken 

was bij de Eerste Servische Opstand (1804) tegen het Ottomaanse rijk. Zijn strijd, 
die hij moest bekopen met de dood, vond plaats in een deel van Servië met de 
naam Krajina (grensland) en in de plaats Negotin. Een ter ere van Veljko te plaatsen 
monument in Negotin inspireerde Mokranjac tot het schrijven van dit werk, dat werd 
uitgevoerd bij de onthulling op 13 juli 1893.  

Knjigu piše Mula paša. 
Haj, haj, haj! 
Mula paša iz Vidina,  
pa gu šalje u Negotin,  
u Negotin, Ajduk Veljku. 
“Ču li mene, Ajduk Veljko,  
Da mi dadeš Negotina,  
Negotina od Krajina!  
Ako li mi ti ne dadeš,  
popritegni logorete,  
logorete, topovete - 
Jer ti ide silna vojska,  
silna vojska, do tri paše.” 
Odgovara Ajduk Veljko:  
“I ja imam silna vojska,  
silna vojska: tri nahije.  
Glavu dajem, Kraj’nu ne dajem!” 

 
Raslo mi je badem drvo, 
tanko visoko. 
Pod njim sedi Ajduk Veljko  
s’lepom devojkom. 

 
Ajduk Veljko po ordiji šeće, 
ej, pa doziva Čarapića Vasu. 

Kad Beograd Srbi uzimaše, 
ej, Emin kadu bastisaše. 
Bastisa je tužnu, jadnu 
Ajduk Veljko. 
  

Mula pasha schrijft een brief. 
Hé, hé, hé! 
Mula pasha uit Vidiná, 
stuurt een brief naar Negotin, 
naar Negotin, aan Hajduk Veljko. 
“Hoor je me, o, Hajduk Velkjo? 
Je gaat me Negotin geven, 
Negotin in Krajina! 
Als je het me niet geeft, 
verzamel dan je kampen maar, 
je kampen en je kanonnen – 
Want je gaat een groots leger tegemoet, 
een groot leger met drie pasha’s.” 
Hajduk Veljko antwoordt: 
“Ik heb ook een groots leger, 
een groots leger uit drie regio’s. 
Mijn hoofd wil ik geven, maar Krajina niet!”
 
 
Er is een amandelboom gegroeid, 
lang en dun. 
En eronder zit Hajduk Veljko 
met een mooi meisje. 
 

Hajduk Veljko loopt langs zijn troepen, 
en roept ze op naar Carapica Vasu. 

Toen de Serven Belgrado overnamen, 
namen ze Emina gevangen. 
Hij nam die arme vrouw gevangen, 
Hajduk Veljko. 

Stevan Mokranjac (Servië, 1856 – 1914) 
Garland VI – From my homeland – Hajduk Veljko 

TEKSTEN EN VERTALINGEN
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Ziek ligt hij daar, Kara Mustafa. 
Ziek ligt hij daar, hij gaat sterven/ 
Ach, die dappere Kara Mustafa. 
“Wie moet jouw scherpe zwaard nu dragen?” 
Ach, die dappere Kara Mustafa. 
“Laat Hajduk Veljko hem dragen, 
want hij is een betere strijder dan ik!” 
“ Wie moet nu jouw geliefde liefhebben?” 
Ach, die dappere Kara Mustafa. 
“Laat Hajduk Veljko haar liefhebben, 
want hij is een betere strijder dan ik!” 

Vertaling: Vidosava Janković, 
    Lynn Eekhof

Bolan mi leži, more, Kara Mustafa. 
Bolan mi leži, more, hoće da umre. 
Bre, đidi, deli, Kara Mustafa. 
“Koj da ti paše, more, ta britka đorda?” 
Bre, đidi, deli, Kara Mustafa. 
“Neka gu paše, more, taj Ajduk Veljko,  
jerbo je bolji junak od mene!” 
“Koj da ti ljubi, more ta verna ljuba?”  
Bre, đidi, deli, Kara Mustafa. 
“Neka gu ljubi, more, taj Ajduk Veljko,  
jerbo je bolji junak od mene!” 

de Balkan in 1815
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Istom legoh, san me hvata,  
dragi mina vrata:  

“Ustaj mila, ustaj draga, 
otvori mi vrata. 

Pokise mi kabanica,  
sva od suhog zlata!  

Što pokriva, moja draga,  
devet djevojaka. 

I deseto, moja draga,  
mlado neženjeno.  

Sve devet ih, moja draga,  
Sunce ogrijalo. 

I deseto, moja draga,  
Mjesec obasjao!”

Ik word bevangen door een droom, 
mijn geliefde staat aan de deur: 

“Word wakker, liefste, 
open de deur. 

Het regent, 
op mijn gouden mantel! 

Hij bedekt, mijn liefste,  
negen prachtige meisjes. 

En de tiende, mijn liefste, 
is vrijgezel. 

Op alle negen, mijn liefste,  
schijnt de warme zon. 

En de tiende, mijn liefste, 
wordt door de maan verlicht.” 

 

Vertaling: Francis R. Jones, Imre Ploeg, 
Lynn Eekhof

Traditioneel sevdah lied uit Bosnië en Herzegovina, arr. Laura Hassler 
(Verenigde Staten, *1948) 
Istom Legoh

De oorsprong van de sevdah muziek ligt in de tijd van de Ottomaanse overheersing 
van de Balkan. Het woord is afkomstig van het Arabische woord sawda, wat 

‘zwart gal’ betekent. In het Ottomaanse Rijk stond sevdah echter ook voor een 
intens, melancholisch en veelal onbeantwoord gevoel van pure liefde. Vandaag de 
dag is sevdah een beeldend woord voor een verlangen (naar een geliefde, een plek, 
een tijd) dat tegelijkertijd vreugdevol en pijnlijk is. De sevdah liederen laten zich 
karakteriseren door hun trage tempi en intense, emotionele melodieën. Het muzikale 
materiaal is vaak een combinatie van oriëntaalse, Europese en Sefardische klanken. 
Traditioneel werden de liederen meestal gezongen door vrouwen.

Regio: Bosnië en Herzegovina
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Opnieuw een oud Bosnische sevdah lied. De Jahorina Planina is een van de 
grootste bergen van Bosnië en Herzegovina en was een zeer belangrijke, 

strategische berg gedurende de Bosnische burgeroorlog tussen 1992 en 1995. 

Haj, kolika je Jahorina planina, 
Haj, siv je soko preletjeti ne može. 

Haj, a kamoli dobar junak na konju. 

Haj, djevojka je pregazila bez konja. 

 
Haj, svi Bosanci dobre konje sedlaju. 
Haj, a Bosanke ruse kose češljaju.

Traditioneel sevdah lied uit Bosnië en Herzegovina, arr. Laura Hassler 
(Verenigde Staten, *1948) 
Kolika je Jahorina planina

Regio: Bosnië en Herzegovina

De berg van Jahorina is zo groot, 
dat de grijze valk niet van de ene kant 
naar de andere kant kan vliegen.  

Zelfs de dappere held op zijn paard kan 
de overzijde niet bereiken. 

Maar een van de meisjes kan het wel, 
en zonder een paard.  

Alle Bosnische mannen hebben goede 
paarden. 
De Bosnische vrouwen kammen hun 
lange, dikke manen. 

 

Vertaling: Francis R. Jones, Imre Ploeg, 
Lynn Eekhof
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Het lied ‘Bubamara’ is een Servo-Kroatisch Roma-lied, door ons gezongen in een 
koorarrangement van de jonge Turks-Bulgaarse componist Mesruh Savaş. Het 

lied is geschreven in de Roma taal, maar wordt in de landen van voormalig 
Joegoslavië gezongen in verscheidene dialecten. Het lied gaat over een 
lieveheersbeestje, een belangrijk symbool in de Roma cultuur. Het beestje staat voor 
gastvrijheid en geluk voor het thuisfront, beide zeer belangrijke thema’s in de Roma 
cultuur. Dit swingende lied moedigt aan om samen te komen en te dansen.

Sa romalen pucela: 
Bubamara sosi acela? 
Devla, Devla vacar le, 
bubamaru koka pocinel. 
 
Ej romalen asunen!  
Ej cavoren gugle zuralen! 
Bubamara cajori, 
baro Grga vojsi odjili! 

Djindji rindji Bubamaro,  
cknije suije!  
Ajde mori goj romesa!  
 
Sa romalen pucela, 
ede ori fusujesa cudela. 
Devla devla sacerle. 
Bubamaru vojte aresle.  

Ej romalen asunen! 
Ej cavoren gugle zukaren! 
Jivoto si ringispil. 
Trade ajro aj romni. 

Djindji rindji Bubamaro,  
cknije suije!  
Ajde mori goj romesa!

Iedereen vraagt: 
Lieveheersbeestje, waarom ben je zo klein? 
God, o, God, ik hou van haar, 
lieveheersbeestje ik zal alles voor je betalen. 

Hé, mensen, luister! 
Lieve, prachtige kinderen! 
Lieveheersbeestje, mooi meisje, 
Je bent geweldig, het geweldigste lied! 

Djindji rindji, lieveheerbeestje, 
jij, kleine schoonheid! 
Ga weg, ik ben niet vrijgezel! 

Iedereen vraagt, 
en mijn moeder serveert bonen. 
God, o God, alles is opgegeten. 
Het lieveheersbeestje kan niet wachten. 

Hé, mensen, luister! 
Lieve, prachtige kinderen! 
Het leven is een draaimolen. 
God zegene man en vrouw. 

Djindji rindji, lieveheersbeestje, 
jij, kleine schoonheid! 
Ga weg, ik ben niet vrijgezel!

Vertaling: Anoniem, Lynn Eekhof

Traditioneel Servisch Romani volkslied, arr. Mesruh Savaş (Turkije, *1978) 
Bubamara

Regio: Servië (Roma)
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Deze compositie bestaat uit een verzameling traditionele Macedonische 
volksliederen over het dagelijks leven, die zijn verzameld door Stevan Mokranjac. 

De melodieën en typische ritmiek van de liederen zijn intact gebleven, maar 
Mokranjac heeft zijn eigen harmonie toegevoegd. 

 
“Marije, bela Marije,  
što si tol’ko rasplakana?”  
Nanana, nana, nanana...  
“Da li si granka zgrešila,  
ili si igla skršila?”  
Nesum ni granka zgrešila,  
nesum ni igla skršila.  
Tolko me majka ne dava,  
za mlado komšičeto. 

 
Ej obasjala mesečina, 
- vaj, vaj, ajde!  
Dvojca brakja večeraja, 
ej, večeraja, zbor zborvaja:  
“Da go kradem Marušeto,  
Marušeto popovoto,  
najličnoto, najmiloto!” 

Bog da go ubije, mamo,  
Bog da go ubije, 
- vajde, vaj, vaj!  
Komšičeto, mamo, terzičeto,  
što mi ga uskroji, mamo,  
tesno to jeleče, 
jelečeto, mamo, džamadančeto.  
Mnogo me stegaja, mamo,  
pod miškite. 
Oh, glava! - Oh, srce! - Oh, džiger! - 
Oh, tanka polovina, mamo,  
za bećara! 
Oh, što pomina, mamo,
kraj pendžera! 

“Maria, blanke Maria, 
waarom huil je zo?” 
Nanana, na, nanana… 
“Heb je een steek laten vallen, 
of is je naald gebroken?” 
Ik heb geen steek laten vallen, 
noch mijn naald gebroken. 
Maar mijn moeder wil me niet laten trouwen, 
met mijn buurjongen. 

O, de maan schijnt zo helder, 
- hup, hup, kom! 
Twee broers zijn aan het eten, 
hé, aan het eten en kletsen: 
“Zullen we Marusha ontvoeren, 
Marusha, de dochter van de priester, 
de mooiste en liefste!” 

 
Moge God hem straffen, moeder, 
moge God hem straffen. 
- vajde, vaj, vaj! 
De buurman, moeder, de kleermaker, 
het vest dat hij voor me gemaakt heeft, 
moeder, 
het vest zit zo strak, 
hij zit veel te strak, moeder, 
onder mijn oksels. 
O, mijn hoofd –O, mijn hart –O, mijn middel, 
Alle pijntjes, moeder, 
van een vrijgezel! 
O, want hij komt langs, moeder, 
onder mijn venster! 

Stevan Mokranjac (Servië, 1856 – 1914) 
Garland XV – From Macedonia

Regio: Macedonië
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Noches, noches, buenas noches, 
son d’enamorar. 

Dando vueltas para la kama, komo el 
peshe en la mar. 

Tres ermanikas eyas eran, 
todas tres en un andar. 

 
Salto la primera i disho: 
“Gozemos la mosedad.” 

Salto la segunda I disho: 
“Gozemos la novyedad.”

De nachten, de nachten, de prachtige 
nachten, 
zijn er om verliefd te worden. 

Ik woel in bed, 
als een vis in de zee. 

 
Er waren eens drie zusters, 
alle drie even mooi. 

 
De eerste sprong op en zei: 
“Laten we van onze jeugd genieten.” 

 
De tweede sprong op en zei: 
“Laten we van onze trouwdag genieten.”

Vertaling: Francis R. Jones, Lynn Eekhof

Sejala Dinka bosiljak, 
na beli kamen mramoren.  
Ne mi iznikna bosiljak,  
tolko iznikna žolt margarit.  
Pisnala Dinka da plače:  
“O, lele, Bože, do Boga!”

Dinka plantte basilicum, 
op een stuk wit marmer. 
De basilicum kwam niet uit, 
maar wel een heleboel gele margrietjes. 
Dina barstte in huilen uit: 
“O, God, arme ik!” 

Vertaling: Vidosava Janković, Lynn 
Eekhof

Waar Ladino oorspronkelijk in een groot gedeelte van het Ottomaanse Rijk werd 
gesproken, is de taal nu slechts bekend bij zo’n honderdduizend Sefardische 

Joden. De taal lijkt sterk op het (oud-)Spaans, zoals het Jiddisch op Duits lijkt. In 
1492 werden Joden gedwongen Spanje te verlaten tenzij ze zich tot het katholicisme 
bekeerden. Velen van hen vestigden zich in Sarajevo, waar ze eeuwenlang in een 
sfeer van tolerantie samenleefden met moslims, rooms-katholieken en oost-
orthodoxe christenen. Van de 14.000 joden bleven er na de Tweede Wereldoorlog 
nog 1200 over. Na de Boschnische burgeroorlog in de jaren 1990 waren dit er nog 
maar een kleine honderd. In de Balkan is het Ladino dan ook bijna verdwenen. 

Traditioneel ladino lied uit Sarajevo, arr. Laura Hassler (Verenigde Staten, *1948) 
Noches, Noches

Regio: Sarajevo, Bosnië en Herzegovina
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D   eze traditionele cyclus is gebaseerd op een rituele viering van Sint-Johannesdag 
in noord-west Kroatië, een van de belangrijkste vieringen in Oost-Europa, 

vergelijkbaar met de midzomernachtsfeesten in het noorden van Europa. De traditie 
van de Koledanje is om van huis naar huis te gaan en te zingen voor cadeaus. De 
ladarke zijn meisjes die samenkomen om de lado te zingen, te dansen en iedereen 
een gezond leven en een goede oogst te wensen. De meisjes worden in de tekst 
ook wel Ivančice genoemd: de johannesdagmeisjes.

I. Ladarke ido v selo 

Mi nosimo zelen venčec. 
Daj nam lado lepi lado! 
Zelen venčec z šipkovine. 
Daj nam lado lepi lado! 

Jaboke tri zlatne na njem. 
Prvo dajmo v polje naše. 
Daj nam lado lepi lado! 

Da nam žito gore hodi. 
Sako zrno da se zmnoži, 
pet vaganov žita dalo. 
Daj nam lado lepi lado! 
 
Da nam selo bo veselo. 
Sakoj hiži nevestica. 
Sakom momku devojčica. 
Daj nam lado lepi lado!

II. Pred starim majkama 

Dobro jutro stare majke, 
vašem domu vašem rodu. 
Došle so vam Ivančice, 
Ivančice devojčice. 
(Dajte) dajte stare majke, 
probudite kčerke svoje. 

Da doneso ladne vode, 
iza gore Ivanove. 
Da češjajo žute kose. 
Ivi kose do pojasa. 

I. De Ladarke komen het dorp binnen
 
Wij dragen een groene krans. 
Geef ons Lado, mooie Lado! 
Een groene krans van rooibos. 
Geef ons Lado, mooie Lado! 
 
Met drie gouden appels erin. 
De eerste geven we aan onze grond. 
Geef ons Lado, mooie Lado! 

Moge ons graan hoog groeien. 
Moge elke graankorrel zich vermenigvuldigen, 
opdat we vijf wagens met graan 
kunnenvullen. 
Geef ons Lado, mooie Lado! 

Moge ons dorp vrolijk zijn. 
Moge elk huis een bruid hebben. 
Moge elke jongeman een vriendin 
vinden. 
Geef ons Lado, mooie Lado!

II. Voor de oude moeders 

Goedemorgen oude moeders, 
jullie huis en voorouders. 
Hier zijn wij, de Johannesdagmeisjes, 
de meisjes van Johannesdag. 
Geef ons, geef ons, oude moeders, 
maak jullie dochters wakker. 

Laat ze koud water brengen, 
van de berg van Johannes. 
Laat ze hun blonde haar kammen. 
Iva heeft lang haar tot aan de taille. 

Emil Cossetto (Kroatië, 1918 – 2006) 
Ladarke 

Regio: Noord-west Kroatië
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IV. Ivanjska igra pred starim 
majkama 

Jel’ vam se hoče Lado kaj nas bude 
više? Nam se hoče Lado, nam se hoče 
kaj nas bude više. 

Jel’vam se hoče Lado mladega junaka? 
Nam se hoče lado, nam se hoče 
mladega junaka. 

Jel’ vam se hoče junak ze lepim 
imenom? Nam se hoče junak, nam se 
hoče ze lepim imenom. 

Zberite si junaka ze lepim imenom. 
Zberi moga Lado, zberi moga ze lepim 
imenom. 

Gledajte ga kak vam tanca, 
kak vam tanca lepi Ivo. 

Jel’ vam se hoče Lado kaj nas bude 
više? Nam se hoče lado, nam se hoče 
kaj nas bude više. 

Jel’ vam se hoče Lado i mladu devojku? 
Nam se hoče lado, nam se hoče i mladu 
devojku. 

Jel’ vam se hoče mlada ze lepim 
imenom? Nam se hoče mlada, nam se 
hoče ze lepim imenom. 

Zberite si devojku ze lepim imenom. 
Zberi moju Lado, zberi moju ze lepim 
imenom. 

Gledajte ju kak vam tanca,  
 kak vam tanca lepa Jana.

IV.Johannesdagdans voor de oude 
moeders 

Willen jullie, Lado, dat wij met 
meerdere zijn? Wij willen het, Lado, wij 
willen dat we met meerdere zijn. 

Willen jullie, Lado, een jonge held? 
Wij willen het, Lado, een jonge held. 

Willen jullie een held met een mooie 
naam? Wij willen het, een held met 
een mooie naam! 

Kies een held met een mooie naam. 
Kies, Lado, kies iemand met een 
mooie naam. 

Kijk daar eens, hoe hij danst, 
hoe de mooie Ivo danst. 

Willen jullie, Lado, dat wij met 
meerdere zijn? Wij willen het, Lado, wij 
willen dat we met meerdere zijn. 

Willen jullie, Lado, een jonge vrouw? 
Wij willen, Lado, een jonge vrouw. 

Willen jullie een jonge bruid met een 
mooie naam? 
Wij willen een jonge bruid met een 
mooie naam.

Kies maar een jonge vrouw met een 
mooie naam, 
Laten we, Lado, kiezen voor een jonge 
vrouw met een mooie naam. 

Kijk daar eens, hoe zij danst, 
hoe de mooie Jana danst.

 

 - PAUZE -
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Osman Nuri Pasha (1839 – 1900), ook wel bekend als Gazi Osman Pasha, was 
een Ottomaanse veldmaarschalk en de held van de belegering van Pleven 

(Plevna) in 1877. Hoewel hij de stad niet succesvol kon verdedigen tegen de Russen, 
kreeg hij diverse titels en waardering voor zijn prestaties. Hij was hét Ottomaanse 
gezicht van de Russisch-Turkse oorlog van 1877 – 1878. Na de strijd beweerden 
vele Bosnische soldaten en oorlogsgevangenen dat Osman Nuri Pasha een relatie 
had met een Bosnisch meisje met de naam Đula. Bij terugkomst schreven ze samen 
een gedicht over het lijden van Osman na de verloren strijd. Nuri Pasha was er zeker 
van dat hij zijn meisje nooit meer terug zou zien. 

Zaplakala šećer Đula. 
Osman-paše vjerna ljuba. 
“Moj Osmane, gdje si bio, 
gdje si vojsku izgubio?” 
  
“Evo mene, Đulo mlada, 
pokraj Plevna starog grada. 
Sto mi care vojske dade, 
sve mi, Đulo, za din pade. 
  
Ja sam, Đulo, ropstva pao, 
britku sablju otpasao. 
Pa sad nemam nikog svóga, 
osim Boga i svog đoga. 
 
Đogo mi je oćorio,  
aja, Đulo, obolio. 
Kad mi đogo gladan hrže, 
ja se, Đulo, vezan tržem. 
 
Đulo mlada, preudaj se, 
meni nikad ne nadaj se. 
Dušman me je zarobio, 
sa tobom me rastavio!” 

De lieve Djula moest huilen. 
Osman Pasha was haar ware geliefde. 
“Mijn Osman, waar was je? 
waar ben je je leger kwijtgeraakt?” 
 
“Hier ben ik, jonge Djula, 
bij Pljevlja, de oude stad. 
Het hele leger dat de tsaar me heeft gegeven, 
ben ik kwijtgeraakt, Djula. 
 
Ik ben tot slaaf gemaakt, Djula, 
ik heb mijn scherpe zwaard afgegeven. 
Nu heb ik niets meer over, 
behalve God en mijn paard. 
 
Mijn paard is blind, 
en ik, Djula, ben ziek. 
Terwijl mijn paard honger lijdt, 
zit ik vastgebonden. 
 
Jonge Djula, trouw opnieuw met iemand, 
hoop niet meer op mij. 
De vijand heeft mij gevangen, 
en me van jou gescheiden.”

Vertaling: Lynn Eekhof, Francis R. Jones 

Traditioneel sevdah lied, arr. Laura Hassler (Verenigde Staten, *1948) 
Zaplakala šećer Đula

Regio: Pleven (Bulgarije) / Bosnië en Herzegovina
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de Balkan in 1974
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De Servische dichter Vasko Popa (1922-1991) vocht in de Tweede Wereldoorlog 
als partizaan en werd opgesloten in een Duits concentratiekamp in Bečkerek 

(het huidige Zrenjanin, Servië). Hij schreef in een beknopte, modernistische stijl die 
sterk verwant was aan het surrealisme en de Servische volkstradities en niets van 
doen had met het op dat moment heersende optimistische socialistisch realisme. 
Popa had zelf in alle diepte ervaren dat de mens kan worden gereduceerd tot een 
dier van de politiek, een cijfer van de staat. Tegelijkertijd schreef hij ten tijde van de 
oorlog over een bewust, menselijk wezen, dat in alle diepte kan lijden en hopen, ook 
in tijden van oorlog en gevangenschap. De componist Gagi Petrovic werd geboren 
in Belgrado (Servië) in 1986, maar groeide op in Nederland. Hij is een bekroonde 
muziek- en geluidscomponist. Petrovic heeft een vermoeden dat het gedicht Zid een 
beeld geeft van de gevangenschap van Vasko Popa. Tegelijkertijd toonzette hij het 
werk vanuit een persoonlijke, biografische ontwikkeling, die teruggevonden kan 
worden in de troostende én beklemmende klanken van het stuk.  

Oči u oči sa zidom 
 
Nisam ni lep ni ružan  
Lica nemam  
 
Prsa u prsa sa zidom  
 
Nisam ni jak ni slab  
Iskustva nemam  
 
Lice u lice sa zidom  
 
Nisam ni dobar ni rđav  
Sam sam  
 
I ti  
Sa kosom kiše i jabučicama vetra  
I ti se vrati 
 
Zašto mi se javljaš  
U letovima leptira od kreča  
 
Ovde sam bez srca  
 
Pred zidom  
I ja postajem zid 
 

Tekst: Vasko Popa

Gagi Petrovic (Servië / Nederland, *1986) 
Zid

Regio: Zrenjanin, Servië

Oog in oog met de muur 
 
Ik ben niet mooi of lelijk 
Ik heb geen gezicht 
 
Borst aan borst met de muur 
 
Ik ben niet sterk of zwak 
Ik heb geen ervaring 
 
Oog in oog met de muur 
 
Ik ben niet goed of verschrikkelijk 
Ik ben alleen 
 
En jij 
Met regenachtig haar en doordringende wind 
En jij keert je af 
 
Waarom verschijn je aan me 
In de vlucht van krijten vlinders 
 
Hier ben ik, zonder hart 
 
Tegen de muur 
En ik word een muur 

 

Vertaling: Zoran Budimirovic, Imre Ploeg, 
Lynn Eekhof 
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Blagosloven Bog nash, seghdaniji nji 
prisno i vo vjeki vjekov. 
 

Amin 
 
Pati I pati milomu Gospodu pomolim 
sja.
 
 
Gospodi pomiluj. 
 
Jesce molim sja o pokoljeniji duz u 
sovsiji trag boziji I o jezje prostiti cjalinu 
svjakomu preglaseniju, voljnomu zjene 
voljnomu 
 

Gospodi pomiluj. 
 
MIlosti Bozija tsarstvaja nebesnaja 
koju stavljenije grjehovi, u Hrista 
Besmjertnoga carje i Boga nashego 
prosim  
 
Podaj Gospodi. 
 
Gospodu pomolim sja. 

Gezegend zij onze God, zoals het was 
in het verleden, het heden, altijd en in 
de eeuwen der eeuwen. 
 
Amen 
 
Vele malen heb ik tot mijn lieve Heer 
gebeden. 
 

Heer, heb genade. 
 
Telkens bidden wij voor de eeuwige rust 
van onze ingeslapene, de dienaar van 
zijn Heer. Moge al zijn zonden vergeven 
worden, die bewust of onbewust 
geschiedden. 

Heer, heb genade. 
 
Genade van de Heer, het hemelse 
koninkrijk en de vergiffenis van zijn 
zonden vragen we nu aan Christus, 
onze onsterfelijke Tsaar en onze Heer. 
 
Geef ons, Heer. 
 
Heer, laat ons bidden. 

Dit requiem is een samenstelling van twee door Stevan Mokranjac gecomponeerde 
requiems, die waarschijnlijk beide niet zijn afgemaakt. Het tweede requiem 

schreef hij voor de honderdste verjaardag van Vuk Karadžić, een bekende Servische 
taalkundige en grondlegger van de moderne, Servische literaire standaardtaal.

Regio: Servië

Stevan Mokranjac (Servië, 1856 – 1914) 
Rouwdienst – Requiem
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Gospodi pomiluj. 
Jako ti jesi voskreseniji zivot I pokoj 
u sovshiji trag boziji Hriste boze nas I 
tebi je slavovosilajem so beznacalnim 
tvojim Ocem  I presvjatijim I Blagijim I 
zivotvorjeascijim tvojim Duhom, ninje I 
prisno I vo vjeki vjekov.  
 

Amin 
 

Njest svjat, jakože ti, Gospodi Bože 
moj, voznesij rog vjernih tvojih, blaže, i 
utverdivij nas na kameni ispovedanija 
tvojego.
 
 
So svjatimi upokoj, Hriste, dušu raba 
tvojego, idježe njest, boljezan, ni pečal, 
ni vozdihanije, no žizan bezkonečnaja. 

Bogorodicu I Mater Svjeta vo pjesnih 
vozvelicim 
 

Dusi i duši pravednih voshvaljat tja 
Gospodi. 
 

Po Blazenom usteniji I vjecniji pokoj 
podaj Gospodi u sovshijim rabom 
tvojim. I  sotvori im u vjecnuju pamjat. 
 

Vječnaja pamjat, vječnaja pamjat. 

Heer, heb genade. Want U bent de 
verrijzenis, het leven en de dood van 
Uw ingeslapen dienaar, Christus, onze 
God. We verheffen Uw glorie uw zonder 
zonden geschapene Vader van U, Alle-
Heilige en Lieve en leven-scheppende 
Geest van de Uwe, nu en voor altijd en 
in de eeuwen der eeuwen.
  
 
Amen 

 
Niemand is heilig als U, Heer mijn 
God, verhef de glorie van Uw gelovigen, 
gezegende, en maak ons sterk als een 
rots in onze bekentenis aan U. 

 
Met de heiligen geve rust, Christus, 
aan de ziel van uw dienaar, waar 
er geen pijn is, geen verdriet, geen 
verzuchting, maar een leven zonder 
einde. 

De moeder van God en de Heilige 
Moeder ga ik met mijn zang prijzen. 

 
Geesten en zielen van de 
rechtvaardigen, zegenen U, Heer. 

 
In de gezegende eeuwige slaap, 
ontferm U, Heer, over uw ingeslapen 
dienaar en geef hem een eeuwige 
gedachtenis. 
 

Eeuwige gedachtenis, eeuwige 
gedachtenis. 
 

Vertaling: Julia Scepanovic
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Свјати Боже , 
Свјати Крепки, 
Свјати Безсмртни, 
Помилуј Нас.

Holy God, 
Holy Mighty, 
Holy Immortal, 
have mercy on us 
 
Glory to the Father, 
and to the Son, 
and to the Holy Spirit. 
Both now and forever 
and unto ages of ages. 
Amen. 
 

Tekst: Traditioneel

Lisa Milena Simikic (geboren in 1961) is dirigente, zanger en componiste. Haar 
Svjati Bože schreef ze voor diegenen die omkwamen en geleden hebben bij de 

bombardementen van Kosovo. Van 24 maart tot 10 juni 1999 bombardeerde de 
NAVO militaire en burgerdoelen in toenmalig Joegoslavië, zonder dat de 
Veiligheidsraad van de VN daar een mandaat voor had gegeven. Niet-ontploftedelen 
van clusterbommen vormen nog steeds een gevaar voor burgers. In totaal vielen er 
bij de NAVO-bombardementen tussen de 500 en 570 burgerslachtoffers.  Simikić 
maakte gebruik van de tekst van de Trisagion hymne, een van de oudste hymnes uit 
het Christendom. De aanroeping is onderdeel van de Byzantijnse liturgie, die 
gebruikt wordt in de oosters-orthodoxe en sommige oosters-katholieke kerken. Het 
tweede gedeelte van de tekst is het Gloria Patri.

Lisa Milena Simikić (Verenigde Staten, *1961) 
Svjati Bože – Holy God

Regio: Kosovo

Heilige God, 
Heilige Sterke, 
Heilige Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
 
Heilige God, 
Heilige Sterke, 
Heilige Onsterfelijke, 
ontferm U over ons. 
 
Eer aan de Vader, 
en de Zoon, 
en de Heilige Geest. 
Zowel nu als altijd 
en in de eeuwen der 
eeuwen. 
Amen. 
 

Vertaling: Imre Ploeg, Lynn 
Eekhof 

Svjati Bože, 
Svjati krjepki, 
Svjati bezsmertni, 
pomiluj nas
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In dit tedere slaapliedje, in de traditionele ladino stijl, wordt een kind in slaap 
gewiegd met het gebed van de Shema. Het Shema, voluit Shema israel, is binnen 

het Jodendom het belangrijkste onderdeel van het ochtend- en avondgebed en 
begint met de woorden “Hoor Israël, de Eeuwige is onze God, de Eeuwige is één.”

Durme, durme, ijiko de madre. 
Durme, durme, sin ansia i dolor. 
 
Sienti goia palvrikos de tu madre, 
las palavras de Sh’ma Israel. 
 
Durme, durme, ijiko de madre. 
kon ermozura de Sh’ma Israel. 
 
Durme, durme, ijiko de madre. 
Durme, durme, sin ansia i dolor. 

Slaap, slaap, kindje van moeder. 
Slaap, slaap, zonder zorgen en verdriet. 
 
Hoor, mijn vreugde, je moeders woorden, 
de woorden van Shema Israel. 
 
Slaap, slaap, kindje van moeder, 
met de schoonheid van Shema Israel. 
 
Slaap, slaap, kindje van moeder. 
Slaap, slaap, zonder zorgen en verdriet. 
 

Vertaling: Jonathan Ploeg, Lynn Eekhof 

Regio: Sarajevo, Bosnië en Herzegovina

Traditioneel ladino lied uit Sarajevo, arr. Laura Hassler (Verenigde Staten, *1948) 
Durme, Durme
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Dit traditionele Bosnische volkslied is speels van ritme en tekst. Steven Sametz is 
professor aan de Lehigh Universiteit en is een bekend dirigent, arrangeur en 

componist.

Ne sedi, Djemo,  
sloboden, Djemo, 
pod taya krusha sitnitsa. 
 
O vago dina, O shago dina, 
raznazhe glavu dignala. 
raznazhe glavu dignala, Djemo, 
 
Tursko dyehvodche, grabnala!  
Tursko dyehvodche, Djemo, 
bosh tvoiu sestru, Fatimu! 

Zit daar niet zo, Djemo, 
zo gemakkelijk, Djemo, 
onder die kleine perenboom. 

Het is tijd om jezelf bijeen te rapen, 
om je zelf bijeen te rapen, Djemo. 
 

De Turken stelen je meisje! 
De Turken stelen je meisje, Djemo, 
ze stelen je zuster, Fatima!

Vertaling: Steven Sametz, Lynn Eekhof 

Traditioneel Bosnisch volkslied, arr. Steven Sametz (Verenigde Staten, *1954) 
Ne Sedi, Djemo!

Regio: Bosnië en Herzegovina

de Balkan in 1878
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Ederlezi is een van de bekendste Romani liederen ter wereld en wordt wel het 
volkslied van de Romani minderheid in de Balkan genoemd. Het lied ontleent 

haar naam aan het lentefestival, waarin de komst van de lente wordt gevierd, vooral 
door Romani in de Balkan en Turkije. 

Traditioneel Bosnisch Romani volkslied, arr. Imre Ploeg (Nederland, *1990) 
Ederlezi

Regio: Balkan

Alle Roma, mama, 
dansen de Oro, vieren deze dag. 
Ze geven, papa, 
een lam voor ons. 
Alle Roma, papa, 
slachten de lammeren. 
 
Hé, alle Roma, papa, 
alle Roma, mama. 
Hé, het feest van Sint-Joris! 
 
Alle Roma, mama. 
Onze dag, de dag van Sint-Joris!

Vertaling: anoniem, Lynn Eekhof

Sao Roma, daje, 
oro khelena, dive kerena. 
E devado, babo, 
amenge bakro. 
Sao Roma, babo, 
e bakren chinen. 
 
Hej, sao Roma, babo, 
sao Roma, o daje. 
Hej, Ederlezi! 
 
Sao Roma, daje. 
Amaro dive, Ederlezi!
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Dwars door Mostar (Bosnië en Herzegovina) stroomt de Neretva rivier, die na 
225 kilometer uitmondt in de Adriatische Zee. De stad Mostar werd gesticht in 

de 13e eeuw, en had de enige brug over deze rivier. Het was een houten brug, die 
regelmatig de geest gaf en opnieuw moest worden aangelegd. In de 16e eeuw gaf 
sultan Süleyman de Grote van het Ottomaanse Rijk de opdracht een stenen brug 
te bouwen; deze werd in 1566 gerealiseerd. Tijdens de burgeroorlog in 1993 werd 
de oude brug (Stari Most) verwoest. In Mostar waren hevige gevechten uitgebroken 
tussen het Bosnische regeringsleger en de Bosnische Kroaten van de Kroatische 
Republiek Herceg-Bosna. In 2001 werd de brug herbouwd, onder supervisie van 
Unesco. Vandaag de dag wordt de brug gezien als symbolische verbintenis tussen 
de katholieke Kroaten, de Bosnische moslims en de oosters-orthodoxe Serviërs: 
een symbool van eenheid. De werkelijkheid kent vandaag de dag nog niet altijd de-
zelfde taal als de brug zelf; de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen 
zijn nog lang niet helemaal verdwenen.  
 
Tussen 8 en 15 juli 2017 gaat Kamerkoor JIP op tournee naar Bosnië en Herzegov-
ina. We verblijven aan een meer midden in de bergen tussen Sarajevo en Mostar, in 
de Herzegovina Lodges van echtpaar Goga en Elmir. De huizen ademen een typisch 
Bosnische sfeer en hebben de namen van stadjes uit Herzegovina. Vanuit deze 
fantastische plek zoeken we verbinding met de plaatselijke bevolking. Zo geven we 
een concert in het Pavarotti centrum, vlak naast de oude brug. We zingen in de open 
lucht van Sarajevo, omringt door de synagoge, de orthodoxe kerk en de moskee 
in het centrum van de stad. In het kleine stadje Konjic bezoeken we de bunker van 
Tito en wisselen we muziek uit met een sufikoor. Ook zingen we voor – en hopelijk 
met – de mensen rondom het meer waar we verblijven.  
 
Gedurende de week willen wij leren van de cultuur en leefwijze van de mensen die 
we in Bosnië en Herzegovina zullen ontmoeten. We hopen dat de muziek ons helpt 
om ons op een diep niveau te verbinden met de liefde en het leed van de mensen 
in een gebied van Europa dat al eeuwenlang het epicentrum lijkt te zijn van verschil-
lende, veelal botsende machten, religies, heersers en ideeën. Wat kunnen wij, in een 
tijd van toenemende polarisatie, van hen leren?  
 
Om al onze plannen te kunnen uitvoeren zijn wij op zoek naar financiële steun en 
waardevolle contacten. Vind jij het bijzonder dat zoveel jonge mensen op deze wijze 
om willen gaan met de tijd waarin ze leven? Wil jij ons helpen muren af te breken en 
bruggen te bouwen? Ken jij mensen die we zouden moeten ontmoeten?  
 
Mail dan je ideeën naar info@kamerkoorJIP.nl.  
 
Een financiële bijdrage leveren mag natuurlijk ook!  
 
Stichting Kamerkoor JIP 
NL37 TRIO 0390 9596 18 
Donatie o.v.v. ‘JIP tournee + NAAM’

TOURNEE NAAR BOSNIË EN HERZEGOVINA  
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 www.hercegovina-lodges.com

de Balkan in 1914
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Gagi Petrovic, componist ‘Zid’ 
Gagi Petrovic werd geboren in Belgrado (Servië) in 1986 maar groeide op in Nederland. 
Hij is een bekroonde muziek- en geluidscomponist, die zowel autonoom als toegepast werk 
componeert. Daarnaast doceert Petrovic aan de Utrechtse HKU, op de afdeling Music & 
Technology. Zijn muziek verklankt zijn verbinding met de intensiteit en intimiteit die geluid en 
fysieke beweging verkent. Dit resulteert gewoonlijk in iets dat balanceert tussen hedendaagse 
muziek, elektronica en alternatieve pop.  

www.gagipetrovic.nl 

 
Alexandra Popovska, componist ‘Ani mori nuse’ 
Aleksandra Popovska is een in Den Haag woonachtige vocalist, improvisator en componist. 
Ze groeide op in voormalig Joegoslavië en genoot haar opleiding in Servië, Macedonië, 
Nederland en Engeland. In haar muziek vermengt ze verschillende afkomsten en stijlen; van de 
Macedonische vocale traditie tot de verfijning van de Italiaanse belcanto en van hedendaagse 
vocale technieken tot live elektronica.   

www.aleksandrapopovska.com 
 

Julia Scepanovic, advies, coaching in traditionele zangstijl 
In Belgrado heeft Julia Scepanovic haar opleiding genoten aan de Muziek Faculteit van 
de Universiteit van de Kunsten waar ze haar opleiding bekroonde met het diploma voor 
muziektheorie, piano en koor- en orkest directie. In 1992 kwam ze naar Nederland, waar ze 
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als dirigent en workshopleider werkt met genres van klassieke muziek, musical en soul, tot de 
traditionele Slavische, Balkan en zigeunermuziek.  
 
www.julias.info 

Fred Abbingh, advies 

Fred Abbingh was als dirigent/muzikant werkzaam tijdens het project Songs for Screbenica 
van Musicians Without Borders en verdiept zich in volksmuziek van over de hele wereld.  
Musicians Without Borders gebruikt de kracht van muziek om verdeeldheid te overbruggen, 
gemeenschappen te verbinden en wonden van oorlog te genezen.  

www.musicianswithoutborders.org 

 
Elmir Prevljak en Goga Saric, ondersteuning, advies en organisatie tournee 

Echtpaar Goga Saric (architecte en kok) en Elmir Prevljak (kunstenaar en kok) ontvluchtten in 
1991 de oorlog in Bosnië en bouwden in Nederland een nieuw leven op. Van een ’nergens-
thuis-gevoel‘ in het begin van de jaren negentig, hebben zij anno 2017 twee ‘thuisgevoelens’. 
Ze zetten zich al jaren in om hun geliefde thuisland op de kaart te zetten in Nederland en 
België. Met hun werk in Nederland én Bosnië zetten zij zich in voor duurzaamheid, kunst en het 
bouwen van bruggen tussen culturen.  

www.hercegovina-lodges.com 

Internationaal Dansensemble Paloina, kostuums 
Internationaal Dansensemble Paloina bestaat uit ongeveer veertig jonge dansers. Al jaren 
staat Paloina bekend om haar jonge en energieke dansers die de eindeloze diversiteit van 
traditionele, folkloristische dans laten zien. Het ensemble reist al sinds 1971 door Nederland 
en over de hele wereld om de veelzijdigheid van traditionele, folkloristische dans en muziek te 
verspreiden. Wij mochten voor dit concert enkele unieke, traditionele kostuums van Paloina 
gebruiken.  

www.paloinaweb.wordpress.com 

Christa Mulder, tekening poster 
Na diverse, intensieve banen als Cad-tekenaar, systeemontwikkelaar, interieurarchitect, 
projectleider en communicatie-adviseur, besloot Christa Mulder in 2005 haar liefde voor 
boeken te volgen en is ze in het boekenvak terecht gekomen. Rond 2010 pakte ze ook een 
oude passie weer op: tekenen en schilderen.  

www.christamulder.nl 
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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. 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 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 
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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 bevolkingsgroepen op weg: vluchtelingen en nomaden 

JIP7 – La tierra está cansada Over uiterlijke en innerlijke natuur en Zuid-Amerika 

JIP8 – …and I become a wall Over verbondenheid in diversiteit in voormalig Joegoslavië 

Komende concerten
In JIP9 werken wij aan het scheppen van een nieuw, eigentijds ritueel in de periode van kerst, 
waarin met onbekende klanken de geboorte van het licht in de duisternis wordt bezongen. 
We starten ons project met audities in september en geven concerten op 15, 16, 22 en 23 
december 2017.   



 

 

De winkel ligt altijd vol met een mooie mix van hartige en zoete
maaltijden, snacks, taarten en kleine lokale presentjes. We zijn er
trots op lekker eten te maken, 100 % bio en bereid in eigen
Utrechtse werf. In de winkel kunt u alle producten verkrijgen die
wij serveren in de lunchroom en nog meer!

100 % biologisch eten.
Lokaal bereid in eigen werfkeuken!

De Keuken van KEEK verzorgt ook catering!
Vraag naar de mogelijkheden voor uw zaken
lunch, feest of bruiloft!

De keuken van KEEK
Oudegracht 362
3511 PN Utrecht
030-7371053

info@dekeukenvankeek.nl




