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Programma 

 
Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
 

- Sei Lob und Preis mit Ehren 

 

Cello solo 

 

- Koraal Christ der du bist der helle Tag 

 

Partita voor orgel: Christ der du bist der helle Tag 

 

- Jesu, meine Freude 

 

- Zijt gij tenslotte nu, o mens 

 
 

PAUZE 
 

 

Hugo Distler (1908- 1942) 
 

- Christe, du bist der helle Tag 

 

- Drei kleine Choralmotetten 

o Es ist das Heil uns kommen her 

o Komm Heiliger Geist, Herre Gott 

o Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren 

 

- Die Sonne sinkt von hinten 

 

- Distler orgelwerk  

 

 

Felicitas Kukuck (1914-2001)  
 

- Psalm 126  Wenn der Herr der gefangenen Zions erlösen wird 

 

- Schläft ein Lied in alle Dingen 

 

- Christe, du bist der helle Tag 
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Inleiding 

Hartelijk welkom bij het concert Troost van het Utrechts KamerKoor. We zijn ontzettend blij 

dat we dit concert mogen houden na een Covid-19 jaar dat voor iedereen zwaar is geweest. 

Voor ons betekende het dat we gedurende een lange periode niet samen hebben kunnen 

zingen en repeteren. We stonden een jaar geleden al in de startblokken om dit concert uit te 

voeren toen de corona-problematiek het kwam dwarsbomen. Gelukkig konden we daardoor 

de muziek weer snel oppikken toen de tijden veranderden en we weer mochten repeteren 

en nu dan ook uitvoeren. We zijn dankbaar dat we elkaars hand in de afgelopen periode 

hebben kunnen blijven vasthouden, mede dankzij Zoom en de creatieve inspanningen van 

onze dirigent Bauwien van der Meer. Maar het dankbaarst zijn we voor de veranderingen 

van de afgelopen tijd: we zingen weer. 

Vol goede moed gaan we het nieuwe jaar tegemoet, waarbij we opmerken dat we open-

staan voor verdere uitbreiding van het koor, met name bij de tenoren en baritons. 

In de volgende paragrafen gaan wij in op het thema van dit concert en op de componisten 

van wie wij de muziek uitvoeren. Vervolgens treft u de muziekteksten en de vertalingen er-

van aan.  

 

Thema 

In ons concert brengen wij vanmiddag muziek van Bach, Distler, en Kukuck geconcentreerd 

rond het koraal Christe, du bist der helle Tag, waar ieder van deze drie componisten een 

compositie op schreef. Vandaar dat we dit concert “Troost” hebben gedoopt. Troost is im-

mers hoognodig na de zware tijd die wij allen achter de rug hebben en die nog steeds zijn 

sporen nalaat. Het lied waar het concert zich rond beweegt biedt deze troost. Het zet de 

zwaarte van onze tijd in het relativerende perspectief van de geschiedenis, en laat zien dat 

er altijd zware tijden zijn geweest, die elk op hun beurt verandering hebben ondergaan. 

Christus wordt immers als ‘der helle Tag’ aangeroepen, als het licht dat verlichting brengt, 

troost in droeve tijden. 

De tekst van Christe, du bist der helle Tag is gebaseerd op een Latijnse hymne van Ambrosius 

uit de vierde eeuw, terwijl de melodie teruggaat op het populaire zesde eeuwse Christus qui 

lux es et dies. De Latijnse hymne is bekend geworden als het Avondlied (Te lucis ante termi-

num). Hierin wordt Christus, de lichtbrenger, aangeroepen om als onze beschermer en be-

waker op te treden. Het koraal vervolgens bestaat uit zeven strofen, die deze beschermende 

rol verder uitwerken. Tijdens het concert zingen we ze niet allemaal: Bach, alleen het eerste 

couplet; Distler, couplet 1, 3, 6, en 7; Kukuck : couplet 1, 3, 4, 5, 6, en 7. 

Dirigent Bauwien van der Meer heeft een aantal bij het koraal passende partituren van de 

drie componisten gezocht. En ook in deze omringende partituren is de bescherming en 
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troost die Christus de gelovigen biedt, steeds terug te vinden. Daarmee kwam Christus – en 

het is dikwijls niet anders in de (West-)Europese klassieke muziek uit het verleden– in het 

concert centraal te staan. Het zijn wel erg veel religieuze teksten geworden, verzuchtten 

enige koorleden na verloop van de nodige repetitietijd. Ons Nieuwjaarsconcert Oost & West 

was daar ook al zo van doordrenkt. Kan er niet iets uit onze huidige tijd bij, zodat er een 

beetje een contrast komt tussen de tijd waarin in West-Europa geloven centraal stond ener-

zijds en onze tijd anderzijds waarin dat niet meer het geval is en het individu, het ik, centraal 

is komen te staan. Voorheen werd bescherming in onzekere tijden gezocht in het geloof en 

bij Christus, nu moeten we dat doen bij onszelf en het geloof in onszelf. 

Aan die verzuchting is in dit concert enigszins gehoor gegeven door een eigen tekst op de ko-

raalmelodie van Bach op te nemen. In deze tekst Zijt gij tenslotte nu, o mens worden de on-

zekerheden van de huidige tijd beschreven, maar de troost daarvoor wordt niet gezocht bij 

een absolute Verlosser, en ook niet in het individualisme van het concrete eigen ik, maar in 

de verbinding met elkaar. Zoals Christus troost en bescherming bood aan de mens, kunnen 

wij dat doen door onze zorg voor de ander. En net als bij de drie componisten zingen we er 

niet alle coupletten van. Wel zijn ze alle zeven in dit programmaboekje opgenomen. 

De witte zwaan die dit programmaboekje en onze flyer siert, sluit bij het thema troost aan: 

hij komt in vele culturen metaforisch voor in relatie tot licht en verandering. Nog onlangs is 

Covid-19 vergeleken met een zwarte zwaan1 als metafoor voor volstrekt onvoorstelbare en 

dus onvoorspelbare gebeurtenissen, die zich desondanks voordoen en dan enorme gevolgen 

hebben. In het geval van de zwarte zwaan zijn deze gebeurtenissen sterk negatief gekleurd: 

het kwaad dat zich manifesteert. 

De witte zwaan daarentegen geeft een duidelijk positief beeld en verwijst naar het goede, de 

schoonheid, het goddelijke. Zo is hij in de Keltische mythologie een zonnedier, de aankondi-

gende glorie van het licht, van een nieuwe dag, en in het patroon waarin zwanen vliegen (al-

tijd in paren) zagen de Kelten al intuïtieve aanwijzingen voor komende veranderingen. 

In de Indische Veda’s zijn de twee zwanen Ham en Sa samen het lichamelijke aspect van 

Brahma, voortglijdend in de goddelijke geest terwijl zij leven op ‘de honing van de bloeiende 

lotus van kennis’. 

In de Griekse mythologie verandert Zeus in een zwaan en verwekt zo Helena bij Leda die ook 

leven geeft aan Castor en Pollux, de goddelijke tweeling.  

En een van de meest voorkomende beelden is dat van de stervende zwaan, die op het mo-

ment van zijn dood naar boven stijgt, naar de hemel, waar de zon straalt en die zingt als laat-

ste doodskreet. 

 

Van belang voor het concert is ook dat de zwaan het logo is van deze Lutherse Kerk, waar we 

nu zingen. De zwaan komt als symbool veel in Lutherse Kerken voor. Uit Wikipedia: Honderd 

jaar voordat Luther zijn 95 stellingen bekend maakte, was er een hervormer in Tsjechië, Jo-

                                                             
1 door econoom Nassim Nicholas Taleb 
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hannes Hus (Hus betekent gans). Hij had veel kritiek op de katholieke kerk en deze liet hem 

verbranden als ketter. Vlak voordat hij stierf, zou hij hebben gezegd: “Gij zult nu een gans (= 

Hus) braden, maar over honderd jaar zult gij een zwaan horen zingen. Die zult gij moeten 

verdragen.” 
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Het Utrechts Kamerkoor 

 

Wij, Utrechts Kamerkoor, zijn een gemengd klassiek koor dat op 6 januari 1952 onder de 

naam Viva la Musica werd opgericht. Ons repertoire omvat een brede schakering aan wer-

ken uit de Europese koorliteratuur vanaf de Renaissance tot heden: hoofdzakelijk a capella 

werken in een thematische programmering. Omdat wij een relatief kleine omvang hebben, 

voeren we werken die voor een grotere bezetting bestemd zijn, uit in de vorm van projecten, 

waaraan gastzangers kunnen deelnemen. Het laatste concert dat zo is uitgevoerd was de 

Kanon Pokajanen van Arvo Pärt in de dorpskerk van Vorden en de Sint Willibrorduskerk in 

Utrecht (februari 2019). 

Met enige regelmaat geven wij concerten en daarop bent u van harte welkom. Zo hebben 

wij op 29 september 2019 deelgenomen aan het Koorfestival Oost in het University College, 

Utrecht en gaven wij op 1 januari 2020 ons tweejaarlijks Nieuwjaarsconcert in de Geerte-

kerk. Dat programma had als thema Russische en Europese koormuziek in de 19-20e eeuw 

en bevatte stukken van Sviridov, Stravinsky, Rachmaninov, Schnittke, Pärt, Bruckner, Man-

neke, en Gjeilo.  

Het concert dat u nu gaat het horen is sindsdien het eerste, omdat wij daarna als gevolg van 

de corona-epidemie geen concerten meer hebben kunnen geven.  

 
Ons koor staat op dit moment onder leiding van dirigent Bauwien van der Meer. Het 

Utrechts Kamerkoor heeft de volgende leden: 

Sopranen 
Anja van Velzen 
Caroline de Boer 
Ingrid Wiertz 
Maike Schark 
Yvonne van Iersel 
 
Alten 
Els Pennewaard 
Gwen van Boven 
Marjan Vernooy 
Paulien Özdemir 

Petra Moors 
Xana van Jaarsveld 
 
Tenoren 
Bert de Vries 
Pim de Groot 
Fred van der Puijl 
 
Bassen 
Jacques Bedaux 
Jan Douwstra 
Michiel Angenent 

Het huidige concert wordt 

begeleid door: 

Jan Hage (orgel) 
Joris van Haaften (cello) 
Els Kuijk-Zevenboom (blok-
fluit) 
…           (blokfluit) 
 

 

Bij tenoren en baritons is verdere uitbreiding mogelijk, evenals bij de sopranen. Wij repeteren op 

de dinsdagavond van 19:45 uur tot 22:00 uur in de gymzaal van de basisschool Informatie Odyssee 

aan de Homeruslaan 40, Utrecht. Verdere informatie over het koor vindt u op onze website 

(https://www.utrechtskamerkoor.nl/koor.html). U kunt zich daar ook aanmelden voor onze 

Nieuwsbrief, die met enige regelmaat verschijnt. 

Wilt u lid van ons koor worden, dan kunt zich via een contactformulier op onze website aanmel-

den, maar u kunt zich ook rechtstreeks aanmelden via utrechtskamerkoor@gmail.com.  

  

https://www.utrechtskamerkoor.nl/koor.html
mailto:utrechtskamerkoor@gmail.com
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Dirigent 

Bauwien van der Meer 

 

Na een afgeronde studie Kunstgeschiedenis studeerde Bauwien van der Meer zang aan het Ko-

ninklijk Conservatorium. Haar Master behaalde ze aan de Nieuwe Opera Academie. 2015/2016 

deed Bauwien de postmasteropleiding koordirectie aan het Utrechts Conservatorium bij Fokko Ol-

denhuis en Rob Vermeulen. In 2015 richtte zij het Nieuw Vocaal Ensemble op, bestaande uit een 

kleine groep gevorderde koorzangers. Sinds september 2016 leidt ze het dameskoor van Colcanto 

in Almere. 

 

Bauwien is een veelvuldig gevraagde zangeres in het opera- en oratoriumrepertoire. Ze is tevens 

de vaste sopraan van vocaal kwartet Quatre Bouches en ze heeft een eigen trio: het Eisler Trio dat 

eigen bewerkingen speelt voor cello en gitaar en zang. Ook maakte ze dit seizoen haar feministi-

sche voorstelling: Fantastic Women. Sinds april 2019 dirigeert Bauwien het Utrechts Kamerkoor. 
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Begeleiding 

Jan Hage (orgel) 
 
Jan Hage kreeg zijn eerste orgellessen van Kees van Eersel en studeerde daarna orgel bij Jan Wel-

mers aan het Utrechts Conservatorium. Hierna studeerde hij muziekwetenschappen aan 

de Rijksuniversiteit Utrecht en studeerde daarna nog muzieklessen aan het Nederlands Instituut 

voor Kerkmuziek in Utrecht. Vervolgens haalde hij zijn diploma's Docerend Musicus en Uitvoerend 

Musicus Orgel, het praktijkdiploma Kerkelijk Orgelspel en Muziekwetenschap. Van 1995 tot 2011 

was hij de vaste organist van de Kloosterkerk in Den Haag. Per 1 juni 2011 is hij benoemd tot orga-

nist van de Domkerk in Utrecht. In 2016 promoveerde hij aan de Protestantse Theologische Uni-

versiteit in Amsterdam op het proefschrift Muziek als missie. Een luthers geluid in een calvinisti-

sche wereld. Een studie naar Willem Mudde en de kerkmuzikale vernieuwingsbeweging. 

 
Joris van Haaften (cello) 
 

Horis van Haaften studeerde cello bij Nadia David en Michel Dispa aan de conservatoria van Am-

sterdam en Tilburg, waar hij in 2002 zijn tweede fase diploma behaalde. Daarnaast rondde hij in 

Delft zijn studie bouwkunde af. Sindsdien combineert hij beide disciplines. 

Als cellist treedt hij op in verschillende kleinere ensembles, en bespeelt zowel de moderne als de 

barokcello. Ook treedt hij op met de violoncello piccolo. 

Een terugkerend thema hierbij is de zoektocht naar bijzondere programmeringen met onbekend 

of vergeten, maar daarom niet minder boeiend repertoire. Hierin passeert hij regelmatig de gren-

zen van de traditionele klassieke muziek en maakt hij uitstapjes naar onder andere de wereldmu-

ziek. Hij speelt graag hedendaags repertoire en heeft vele stukken uitgevoerd van Nederlandse 

componisten als Henriette Bosmans, Carl Oberstadt, Lex van Delden, Theo Loevendie, Daan Man-

neke en anderen. 

Hij volgde masterclasses bij onder anderen György Kurtág, Colin Carr, Pieter Wispelwey en Radu 

Aldulescu. Hij maakte radio opnames en speelde kamermuziek op concerten in binnen- en buiten-

land. 

 

 
Els Kuijk-Zevenboom (blokfluit) 
 

Els Kuijk-Zevenboom ( 1961) bespeelt al zolang ze zich kan herinneren de blokfluit. Daar waar de 

eenvoud van het instrument maakt dat je er op jonge leeftijd mee kan beginnen, maakt de com-

plexe toon- en klankvorming van de blokfluit dat het veel doorzettingsvermogen en studie vraagt 

om het als volwassen instrument te laten klinken. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kees_van_Eersel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Welmers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_Welmers
https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechts_Conservatorium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksuniversiteit_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Instituut_voor_Kerkmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands_Instituut_voor_Kerkmuziek
https://nl.wikipedia.org/wiki/1995
https://nl.wikipedia.org/wiki/2011
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosterkerk_(Den_Haag)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Den_Haag
https://nl.wikipedia.org/wiki/1_juni
https://nl.wikipedia.org/wiki/2011
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dom_van_Utrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_Theologische_Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protestantse_Theologische_Universiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
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Zij studeerde onder andere bij Bertho Driever, Sascha Mommertz en heeft haar studie afgerond bij 

Heiko ter Schegget aan het conservatorium in Utrecht in 2018. 

Els speelt in meerdere ensembles, waaronder Capriola in Delft, en speelt sinds enkele jaren samen 

met organiste Rodyan van den Brink. Ook speelt ze mee met diverse orkesten en ensembles op 

projectbasis en volgde masterclasses onder andere bij Marion Verbruggen en Brisk. 

 

…… (blokfluit) (volgt)  



TROOST 
 

12 
 

Componisten 

Johann Sebastian Bach (1685-1750)2 

 

We veronderstellen dat Bach voldoende bekend bij u is en geven daarom hier geen biografische 

inleiding op hem, zoals we wel bij Distler en Kukuck zullen doen. We openen het concert vandaag 

met zijn volgende composities: 

 Sei Lob und Preis mit Ehren (BWV 231) 

 Cello solo 

 Koraal Christ der du bist der helle Tag (BWV 273) 

 Christ der du bist der helle Tag (BWV 766) 

 Jesu, meine Freude (BWV 227) 

 

Het motet Sei Lob und Preis mit Ehren vormt het middendeel van een driedelig motet, waarvan 

aanvankelijk het eerste en laatste deel aan Telemann werden toegeschreven, en alleen dit mid-

dendeel aan Bach zelf. Het kreeg daarom als enige deel ook een eigen BWV nummer: 231. In 1983 

werd het geheel wel degelijk alsnog aan Bach toegeschreven. 

 

Motetten zijn meerstemmige vocale composities op een religieuze, niet-liturgische tekst, ontleend 

aan de bijbel - en in het protestantisme ook aan de koralen. Kenmerkend voor het motet is dat elk 

nieuw zinsdeel wordt geïntroduceerd met een eigen muzikaal motief, dat vervolgens door de an-

dere stemmen wordt geïmiteerd.  

 

Zoals heel gebruikelijk in zijn tijd gebruikt Bach voor Sei Lob und Preis mit Ehren bestaande muziek, 

van cantate (BWV 28, Gottlob! Nun geht das Jahr zu Ende). In de bewerking zet Bach niet zomaar 

de nieuwe tekst op de oude muziek: hij grijpt stevig in en levert een compositie af in de strakke, 

ouderwetse polyfone stijl van renaissancecomponisten als Obrecht, Willaert en Palestrina.  

 

                                                             
2 Bron: Eduard van Hengel 
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De belangrijkste aanpassing die Bach doet is het verwijderen van de zelfstandige continuopartij. 

Alt, bas en tenor vormen nu de begeleidende stemmen, waarbij het initiatief meestal bij de teno-

ren ligt. Gezamenlijk bereiden zij steeds de cantus-firmuspassages voor, met daarin de koraalme-

lodie, gezongen door de sopraan. De koraalmelodie is wel vaak al in de voorzang te horen. In de 

begeleiding imiteren vrijwel alle stemmen elkaar en maakt Bach veel gebruik van tekstuitbeelding. 

Een interessant voorbeeld daarvan zit in regel vijf, das wir ihm fest vertrauen, waar Bach een reeks 

van zes noten gebruikt die in stappen van een halve toon ('langs witte en zwarte toetsen') een 

kwart omhoog lopen: een chromatisch stijgende kwart. Dat is het omgekeerde van de beroemde 

chromatisch dalende kwart, het lamento-motief, dat altijd lijden en smart uitbeeld en een duide-

lijk negatieve lading heeft. De stijgende variant illustreert vaker de positieve keerzijde van Chris-

tus' lijden: de vergeving van zonden.  

 

We vervolgen met een solo voor cello en twee bewerkingen van Bach van Christ, du bist der helle 

Tag, waarover we hierboven al meer schreven: eerst een koraal (BWV 273), en dan een partita 

voor orgel (BWV 766). 

 

Voor de pauze sluiten we af met het motet Jesu, meine Freude, Bach’s meest omvangrijke motet 

van maar liefst 11 delen. We weten niet voor wie en wanneer het stuk is gecomponeerd, al is het 

duidelijk begrafenismuziek uit zijn eerste tien Leipziger jaren. De afwijkende vijfstemmige bezet-

ting maakt het zeer geschikt voor de huidige samenstelling van het Utrechts Kamerkoor.  

 

De voor een motet kenmerkende structuurloosheid ondervangt Bach door met een koraalmelodie 

samenhang tussen de onderdelen te stichten. Jesu, meine Freude is een destijds zeer populair pro-

testants kerklied, dat Bach in afwisseling gebruikt met vijf teksten uit de Romeinenbrief van de 

apostel Paulus. Van de in totaal elf delen van het motet zijn zo de oneven nummers van het koraal 

afgeleid, terwijl de even nummers de bijbeltekst behandelen. Zodoende becommentariëren bijbel- 

en koraaltekst elkaar. 

 

De muziek geeft aan Jesu, meine Freude een prachtige, symmetrische structuur, omsloten door de 

delen 1 en 11, waarin de koraalmelodie telkens in zijn eenvoudigste, rechttoe rechtaan harmoni-

sering klinkt; aanleiding voor deze symmetrie vond Bach waarschijnlijk in het koraal zelf, waarvan 

de eerste en de laatste zin melodisch en qua tekst identiek zijn. 

 

De teksten van de beide bouwelementen koraal en Bijbeltekst leveren twee afzonderlijke betogen. 

De tekst van Paulus is niet alleen een vrije, prozatekst, het is ook een uitermate dogmatisch en ra-

tioneel gestructureerd betoog, waarin de antithese Fleisch/Tod/Sünde tegenover Geist/ Leben/ 

Gerechtigkeit wordt uitgewerkt. Tegenover dit dogmatisch-rechtlijnige onsterfelijkheidsbewijs uit 

de kerkelijke traditie stelt Bach de - in zijn tijd tamelijk hedendaagse - liedtekst waarin de gelovige 

zijn individuele gevoelens tot uitdrukking brengt.  Beide tekstsferen behandelen dus de spanning 

tussen het tijdelijke en het eeuwige, het vergankelijke en het onvergankelijke, lichaam en geest. 
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Hugo Distler3 

 

Hugo Distler (Neurenberg, 1908) wordt gezien als de belangrijkste Duitse organist en kerkmusicus 

uit de vooroorlogse jaren. Hij werd in 1908 geboren uit een buitenechtelijke relatie en werd na 

vertrek van zijn moeder naar Amerika opgevoed door zijn grootouders. Muziek werd zijn vlucht uit 

deze onstabiele thuissituatie: al op de middelbare school studeerde hij piano, muziektheorie en -

geschiedenis en componeerde hij zijn eerste stukken. Later vervolgde hij zijn studies met piano en 

orkestdirectie aan het conservatorium van Leipzig. Toen al na enkele weken zijn talent voor com-

poneren bleek, kwamen daar orgel en compositie bij. 

Distler was een temperamentvol en emotioneel mens, wat zich ook uitte in zijn muziek. Daarnaast 

verdiepte hij zich veel in de polyfone muziek uit de renaissance en barok, wat hem inspireerde in 

zijn eigen werk. Distler beschouwde oude muziek als een manier om nieuwe eigentijdse muziek te 

kunnen scheppen. 

Na een periode als kerkmusicus in Lübeck van 1930-1937 , verhuisde Distler naar Stuttgart, waar 

hij naast geestelijke muziek ook steeds meer (half-)wereldlijke muziek ging maken. Een concessie: 

onder het opkomend nazisme probeert Distler zich staande te houden als componist, docent, diri-

gent en uitvoerend musicus. In 1933 was hij uit voorzorg lid was geworden van de NSDAP en de 

Reichsmusikkammer, een vereiste om als musicus door te kunnen werken. Toch brachten zijn lief-

de voor moderne én religieuze muziek hem regelmatig in de problemen. Een paar keer kon hij, 

met behulp van collega’s, net voorkomen dat zijn werk als ‘entartete Kunst’ werd bestempeld.  

In de muziekwereld werd Distler echter wel zeer gewaardeerd, en in 1940 werd hij professor in 

Berlijn, dat ondanks de oorlog een bruisend muziekleven kende. De constante dreiging van de oor-

log, de angst om opgeroepen te worden voor het leger en de hoge werkdruk zorgden er echter 

voor dat hij bijna niet meer aan componeren toe kwam. Distler werd depressief. In 1942 pleegde 

hij zelfmoord, 34 jaar jong. 

                                                             
3 Geert Jan Pottjewijd in Het Orgel 
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Muziek 

Na de pauze gaan we verder met de muziek van Distler. In de korte 12 jaar van zijn professionele 

leven heeft hij een indrukwekkend oeuvre nagelaten van 21 opusnummers en daarnaast nog vele 

wereldlijke en geestelijke, instrumentale en vocale muziek zonder opusnummer. In de jaren ‘30 in 

Lübeck verzorgde hij vespers, waar niet alleen veel orgelmuziek van oude meesters zoals JS 

Bach, Pachelbel en Buxtehude uitvoerde, maar ook speciaal gecomponeerde motetten voor ge-

mengd koor. Uit die periode zingen wij vandaag een selectie, gebundeld in Kleine Choralmotetten 

und Liedsätze: 

 Christe, du bist der helle Tag (1931, op.5a/III) 

 Drei kleine Choralmotetten für vierstimmigen gemischten Chor (1933, op.6/II) 

o Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren  

o Es ist das Heil uns kommen her 

o Komm Heiliger Geist, Herre Gott 

 Die Sonne sinkt von hinnen (1936) 

Liedsätze of liederen kennen een langzamer harmonisch ritme. De bas ondersteunt de melodie 

zonder de aandacht te trekken. De koraalmotetten onderscheiden zich door een sneller harmo-

nisch ritme en onafhankelijkheid van de bas van de melodie. Er is altijd sprake van echte vier- of 

meerstemmigheid, waar Liedsätze ook pseudo-meerstemmig kunnen zijn door octaafverdubbe-

ling. 

 

Koraalmotet Lobe den Herren is de meest uitgevoerde compositie van Distler. Hij noemde het zelf 

eens een bijdrage aan een nieuwe volkse muziekstijl. Het werd in het vooroorlogse Duitsland met 

één slag populair. Het stuk bevat speelse elementen zoals de uitgesponnen noten (melismen) op 

de woorden “heilige”, “redding” en “gedreven” (in het Duits: Harfe, selber en verspüret). 

Het motet Es ist das Heil uns kommen her zette Distler meerdere malen op muziek, waarbij het 

zich ontwikkelde tot de 4-stemmige versie die wij vandaag zingen. Het derde deel is zeer indrin-

gend met de verklanking van de woorden “Sein Reich zukomm” en “das täglich Brot”. 
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Felicitas Kukuck 

 
 

Felicitas Kestner werd in 1914 geboren in Hamburg, Duitsland. De komst van de Nazi’s veranderde 

haar leven, met de ontdekking dat ze Joods was en eigenlijk Cohnheim heette. Een welwillende 

ambtenaar hield haar Joodse meisjesnaam verborgen op haar huwelijksakte in 1939, waardoor ze 

uiteindelijk in Duitsland kon blijven leven onder de naam Kukuck. Haar familie vluchtte naar Enge-

land. 

 

Na een jeugd vol muziekonderwijs studeerde Kukuck piano en fluit aan het conservatorium in Ber-

lijn, waar ze in 1937 afstudeert. Daarna studeerde ze compositie bij Paul Hindemith, door wie ze 

sterk beïnvloed werd. 

 

Tijdens en net na de oorlogsjaren schreef Kukuck, tussen kinderen, voltreffers op haar huis en het 

dagelijks leven door, koorstukken en kinderliedjes. Ze componeerde graag voor amateurs en paste 

de moeilijkheidsgraad van haar werken op hun mogelijkheden aan. In de jaren daarna groeide 

haar compositorisch werk snel. Spirituele en seculiere vocale muziek, oratoria, cantates, motetten 

ontstonden, maar ook vele instrumentale werken, waaronder een reeks werken voor blokfluit. Ze 

werd een erkende componist, met haar eigen kamerkoor Blankenese, dat veel van haar werken in 

première laat gaan. Mede door haar ervaringen in de oorlog is haar werk sterk geëngageerd. Tot 

haar dood in 2001 bleef Felicitas Kukuck vrijwel dagelijks componeren. 

 

Muziek 

We sluiten het concert af met de volgende drie stukken van Felicitas Kukuck: 

 Psalm 126  Wenn der herr der gefangenen Zions erlösen wird  

 Schläft ein Lied in alle Dingen  

 Christe, du bist der helle Tag  
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Het lag voor de hand om in aansluiting op Bach en Distler ook een derde, vrouwelijke, componist 

te zoeken met geestelijke werken, a capella en met continuo. Kukuck schreef, vergelijkbaar met 

Distler en Bach, liturgische muziek voor het gebruik in de kerk. Bovendien maakte ook zij een 

toonzetting van Christe, du bist der helle Tag, in een bezetting van SSATB. Haar muziek is prachtig. 

Eenvoudig, maar toch diepzinnig en met een heel eigen geluid. Tonaal, maar toch modern. In alle 

eenvoud raken de melodie en tekst van de canon die we van haar zingen, Schläft ein Lied in alle 

Dingen  (Canon op tekst Eichendorff), zeer. 

 

Kukuck staat bekend om de vele werken die zij speciaal componeerde voor kleine ensembles met 

blokfluit. Zij schreef echter ook grotere werken als oratoria en opera waar zij blokfluit een plaats in 

gaf, zoals de geestelijke opera ‘Der Mann Mose’. Psalm 126 vormt het a capella slotkoor van deze 

opera, die in 1986 in première ging bij Kukucks kamerkoor Blankenese, gedirigeerd door Kukuck 

zelf.  

 

Kukuck’s Christe, du bist der helle Tag begint met een inleiding en een meerstemmige verwerking 

van de melodie voor orgel en blokfluiten. Dan zet de gemeente, begeleid door het orgel, de 

hoofdmelodie in. Deze keert telkens terug, afgewisseld met coupletten die complexer zijn getoon-

zet en alleen door het koor worden gezongen. Het werk eindigt met een coda waarin de hoogste 

stemmen jubelen boven een ostinato van de overige stemmen.  
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Teksten en vertalingen 

 

Johan Sebastian Bach 
 

Sei Lob und Preis mit Ehren
Sei Lob und Preis mit Ehren 
Gott Vater, Sohn und Heil'gem Geist! 
Der woll in uns vermehren, 
was er uns aus Gnaden verheisst, 
dass wir ihm fest vertrauen, 
gänzlich verlass'n auf ihn, 
von Herzen auf ihn bauen, 
dass uns'r Herz, Mut und Sinn 
ihm tröstlich solln anhangen. 
Drauf singen wir zur Stund: 
amen, wir werd'ns erlangen, 
glaub'n wir aus Herzensgrund. 
 
 
 

Laat er lof, roem en eer zijn voor 
God de Vader, Zoon en Heilige Geest! 
Laat het zijn wil zijn om in ons te laten toenemen 
wat hij ons dankzij zijn genade belooft, 
zodat wij een vast vertrouwen in hem hebben, 
ons helemaal op hem verlaten, 
en met heel ons hart op hem bouwen, 
zodat ons hart, ons gemoed en onze geest 
vol troost zijn volgers zullen zijn. 
Daarom zingen wij nu: 
Amen, wij zullen dat bereiken, 
daarin geloven wij met heel ons hart. 
 
Vertaling: Nederlandse Bachvereniging 

 
 
Christ, der du bist der helle Tag, 
Christ, der du bist der helle Tag 
Vor dir die Nacht nicht bleiben mag; 
Du leuchtest uns vom Vater her 
Und bist des Lichtes Prediger. 
 
 
 

Christus, U bent het hemels licht, 
door U kan de nacht zich niet handhaven; 
van Uw Vader komen Uw stralen tot ons,  
U bent de prediker van het licht. 
 
Vertaling Michiel Angenent 
 

 

Jesu, meine Freude 
Jesu, meine Freude, 
meines Herzens Weide, 
Jesu, meine Zier, 
ach wie lang, ach lange 
ist dem Herzen bange 
und verlangt nach dir! 
Gottes Lamm, mein Bräutigam, 
außer dir soll mir auf Erden 
nichts sonst Liebers werden. 
 
Es ist nun nichts Verdammliches 
an denen, die in Christo Jesu sind, die 
nicht nach dem Fleische wandeln, 
sondern nach dem Geist.  
 
 
 
 

 
Jezus, mijn vreugde, 
 lusthof van mijn hart, 
Jezus, mijn sieraad 
ach, hoe lang toch 
is mijn hart bang 
en verlangt het naar u! 
Lam van God, mijn bruidegom 
buiten u zal mij op aarde 
 niets dierbaarder zijn 
 
Er is dus niets te veroordelen 
aan degenen die in Christus Jezus zijn; 
die niet het vlees volgen, 
maar de Geest. 
 
  



TROOST 
 

19 
 

Unter deinem Schirmen 
bin ich vor den Stürmen 
aller Feinde frei. 
Lass den Satan wittern, 
lass den Feind erbittern, 
mir steht Jesus bei. 
Ob es itzt gleich kracht und blitzt, 
ob gleich Sünd und Hölle schrecken: 
Jesus will mich decken. 
 
Denn das Gesetz des Geistes, 
der da lebendig macht in Christo Jesu, 
hat mich frei gemacht von dem Gesetz 
der Sünde und des Todes. 
 
Trotz dem alten Drachen, 
trotz des Todes Rachen, 
trotz der Furcht darzu! 
Tobe, Welt, und springe, 
ich steh hier und singe 
in gar sichrer Ruh. 
Gottes Macht hält mich in acht; 
Erd und Abgrund muss verstummen, 
ob sie noch so brummen. 
 
Ihr aber seid nicht fleischlich, 
sondern geistlich, 
so anders Gottes Geist in euch wohnet. 
Wer aber Christi Geist nicht hat, 
der ist nicht sein. 
 
Weg mit allen Schätzen! 
Du bist mein Ergötzen, 
Jesu, meine Lust! 
Weg ihr eitlen Ehren, 
ich mag euch nicht hören, 
bleibt mir unbewußt! 
Elend, Not, Kreuz, Schmach und Tod 
soll mich, ob ich viel muss leiden, 
nicht von Jesu scheiden. 
 
So aber Christus in euch ist, 
so ist der Leib zwar tot um der Sünde 
willen; der Geist aber ist das Leben 
um der Gerechtigkeit willen. 
 

Onder uw beschutting 
kunnen de aanvallen 
van alle vijanden mij niet deren. 
Laat de satan maar razen, 
laat de vijand maar woeden, 
mij staat Jezus bij! 
Of het nu bliksemt of dondert, 
of zonde en hel mij ook angst aanjagen: 
Jezus zal mij beschermen. 
 
Want de wet van de Geest 
die levend maakt in Jezus Christus 
heeft mij vrij gemaakt van de wet 
van de zonde en de dood. 
 
Ondanks de oude draak, 
ondanks de muil van de dood, 
ondanks de angst daarvoor! 
Ga maar tekeer, wereld, en spring maar, 
ik sta hier te zingen 
in alle rust. 
Gods macht behoedt mij; 
aarde en afgrond moeten verstommen, 
hoe ze ook grommen. 
 
Gij echter zijt niet in het vlees 
maar in de geest, 
Gods Geest in u woont. 
Wie echter Christus' Geest niet heeft, 
behoort Hem niet toe. 
 
Weg met alle kostbaarheden! 
Gij zijt mijn genoegen, 
 Jezus, mijn lust! 
Weg nutteloze eer en aanzien, 
ik wil jullie niet horen,  
blijf buiten mijn bewustzijn! 
Ellende, nood, kruis, hoon en dood 
zullen mij, hoeveel ik ook moet lijden, 
niet van Jezus scheiden. 
 
Indien Christus echter in u is, 
dan is het lichaam wel dood vanwege de zon-
de, maar de geest is leven 
vanwege de gerechtigheid. 
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Gute Nacht, o Wesen, 
das die Welt erlesen, 
mir gefällst du nicht. 
Gute Nacht, ihr Sünden, 
bleibet weit dahinten, 
kommt nicht mehr ans Licht! 
Gute Nacht, du Stolz und Pracht! 
Dir sei ganz, du Lasterleben, 
gute Nacht gegeben. 
 
So nun der Geist des, 
der Jesum von den Toten auferwecket 
hat, in euch wohnet, so wird auch 
derselbige, der Christum von den Toten 
auferwecket hat, eure sterbliche Leiber 
lebendig machen um des willen, dass 
sein Geist in euch wohnet. 
 
Weicht, ihr Trauergeister, 
denn mein Freudenmeister, 
Jesus, tritt herein. 
Denen, die Gott lieben, 
muss auch ihr Betrüben 
lauter Zucker sein. 
Duld ich schon hier Spott und Hohn, 
dennoch bleibst du auch im Leide, 
Jesu, meine Freude. 
 
 
 
 
 
 
 

Goede nacht,  
alles wat door de wereld is verkozen, 
ik moet er niets van hebben. 
Goede nacht, o zonden, 
blijf ver weg, 
kom niet meer tevoorschijn!  
Goede nacht, o trots en pracht! 
O verdorvenheid, ik wens je 
een heel goede nacht! 
 
Als nu de Geest van degene 
die Jezus uit de dood heeft opgewekt, 
in u woont, dan zal ook degene, 
die Christus uit de dood heeft opgewekt, 
 uw sterfelijke lichamen 
 levend maken, 
 omdat zijn Geest in u woont. 
 
Wijk, rouw en droefheid, 
want mijn vreugdemeester, 
Jezus, komt binnen. 
Voor hen die God liefhebben 
moet ook hun verdriet 
zoet zijn. 
Al lijd ik hier ook onder spot en hoon 
toch blijft gij ook in mijn lijden,  
Jezus, mijn vreugde. 
 

vertaling Eduard van Hengel 
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Zijt gij tenslotte nu, o mens, 
Michiel Angenent 
 
(Melodie: Christ, der du bist der helle Tag) 
 
1. Zijt gij tenslotte nu, o mens, 
gestoten op uw laatste grens; 
is nu de dag gekomen dan 
waarop er niets meer leven kan?  
 
2. Ach lieve mens, wat is geschied 
dat gij de aarde niet meer ziet 
en slechts uw eigen wegen gaat 
gehinderd door geen enkel kwaad? 
 
3. Waarom gelooft gij evengoed 
dat alles enkel groeien moet 
en slechts bestaat voor u, o mens, 
zich dient te richten naar uw wens? 
 
4. Hoe komt het dat uw hoge moed 
uw kinderen verblozen doet, 
omdat gij weeral oorlog maakt 
en hen verwezen achterlaat? 
 
5. Wat maakt toch dat gij ongelijk 
de aarde deelt in arm en rijk, 
in heerschappij en slavernij, 
in hier en daar en zij en wij? 
 
6. De kroon der schepping, dat was gij; 
dat was althans dat wat gij zei; 
en nu: strandt hier uw levensloop 
of is er desondanks nog hoop? 
 
7. Wel, kijk met wat bescheidenheid 
opnieuw naar wat gij eigenlijk zijt 
en neem bij wat u doet als wens 
het beste voor uw medemens. 
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Hugo Distler 
Kleine Choralmotetten und Liedsätze 
 
 
Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, 
Lobe den Herren, 
den mächtigen König der Ehren, 
Meine geliebete Seele, 
das ist mein Begehren. 
Kommet zu Hauf, 
Psalter und Harfen, wacht auf! 
Lasset den Lobgesang hören! 
 
Lobe den Herren, 
der alles so herrlich regieret, 
der dich erhält, 
wie es dir selber gefällt; 
hast du nicht dieses verspüret? 
 
 
 

Loof de Heer,  
de almachtige Koning der ere, 
mijn geliefde ziel,  
dat begeer ik. 
Komt tezamen, 
psalter en harp, ontwaak! 
Brengt muziek ten gehore! 
 
Loof de Heer, die alles  
zo heerlijk regeert, 
die u bewaart, 
zoals het u zelf behaagt; 
heeft u dit niet bespeurd? 
 
Vertaling: Leo de Leeuw 
 

Es ist das Heil uns kommen her 
Es ist das Heil uns kommen her 
Von Gnad' und lauter Güte, 
Die Werke helfen nimmermehr, 
Sie mögen nicht behüten, 
Der Glaub' sieht Jesum Christum an 
Der hat g'nug für uns all' getan, 
Er ist der Mittler worden. 
 
Sei Lob und Ehr' mit hohem Preis 
Um dieser Gutheit willen 
Gott Vater, Sohn, Heiligen Geist! 
Der woll' mit Gnad' erfüllen, 
Was er in uns ang'fangen hat 
Zu Ehren seiner Majestät, 
Daß heilig werd' sein Name. 
 
Sein Reich zukomm; sein Will auf Erd 
gscheh wie im Himmelsthrone; 
das täglich Brot noch heut uns werd; 
woll unsrer Schuld verschonen, 
als wir auch unsern Schuldnern tun; 
laß uns nicht in Versuchung stehn; 
lös uns vom Übel. Amen. 
 
 
 
 

 
Dankzij genade en goedheid  is 
de verlossing tot ons gekomen. 
Daden gaan ons nooit meer helpen, 
die kunnen ons niet beschermen. 
Het geloof richt zich op Jezus Christus; 
hij heeft voldoende voor ons allen gedaan, 
Hij is de bemiddelaar geworden. 
 
Loof en eer God de Vader, 
Zoon en Heilige Geest 
omwille van deze goedheid! 
Moge Hij met genade verwezenlijken 
wat Hij in ons begonnen is 
ter ere van Zijn majesteit, 
zodat Zijn naam heilig wordt. 
 
Zijn rijk kome, Zijn wil geschiede 
op aarde, zoals in de hemel; 
geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schuld, 
zoals ook wij anderen hun schuld vergeven; 
en leid ons niet bekoring, 
maar verlos ons van het kwade. Amen 
 
Vertaling: Michiel Angenent 
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Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, 
Komm, Heiliger Geist, Herre Gott, 
Erfüll mit deiner Gnaden Gut 
Deiner Gläubigen Herz, Mut und Sinn. 
Dein brünstig Lieb entzünd in ihn'n. 
O Herr, durch deines Lichtes Glanz 
Zu dem Glauben versammelt hast 
Das Volk aus aller Welt Zungen; 
Das sei dir, Herr, zu Lob gesungen. 
Alleluja, alleluja. 
 
 
 

 
Kom, Heilige Geest, Here God! 
Vervul met uw goede gaven 
hart, gemoed en geest van uw gelovigen! 
Dat uw vurige liefde in hen ontbrande! 
O Heer, door de glans van uw licht 
hebt Gij uit alle tongen van de wereld 
een volk verzameld tot het geloof; 
daarvoor, Heer, worde U lof toegezongen. 
Halleluja, Halleluja 
 
Vertaling: Henk Beindorff 
 

 
Die Sonne sinkt von hinnen 
Die Sonne sinkt von hinnen,  
das grosse Sich-besinnen  
steht von der Erde auf  
wie steile Kirchenwände.  
Gott holt herab die Hände.  
Leg du die deine fromm darauf.   
 
 
 

De zon neigt zich ter kimme. 
De ruimte tot bezinnen 
streeft van de aarde op 
als steile kerkewanden. 
God vat die in zijn handen –  
leg gij de uwe vroom daarop. 
 
Vertaling: Wim Vroon 
 

Christ, der du bist der helle Tag  
1. Christe, du bist der helle Tag 
Vor dir die Nacht nicht bleiben mag; 
Du leuchtest uns vom Vater her 
Und bist des Lichtes Prediger. 
 
3. Obschon die Augen schlafen ein, 
So lass das Herz doch wacker sein; 
Halt über uns dein rechte Hand, 
Dass wir nicht fall‘n in Sünd und Schand. 
 
6. Befiehl dem Engel, dass er komm 
Und uns bewach, dein Eigenthum; 
Gib uns die lieben Wächter zu, 
Dass wir vorm Satan haben Ruh. 
 
7. So schlafen wir im Namen dein, 
Dieweil die Engel bei uns sein. 
Du heilige Dreieinigkeit, 
Wir loben dich in Ewigkeit. 
 
 
 

Christus, U bent het hemels licht, 
door U kan de nacht zich niet handhaven; 
van Uw Vader komen Uw stralen tot ons,  
U bent de prediker van het licht. 
 
Laat ons, hoewel onze ogen zwaar van slaap 
zijn, toch wakker blijven in ons hart; 
strek Uw rechterhand over ons uit, 
opdat we niet vervallen in zonde en schande. 
 
Beveel de engel dat hij ons, die Uw 
eigendom zijn, komt beschermen; 
en geef ons ook vriendelijke bewakers 
zodat satan ons met rust laat. 
 
In Uw naam zullen we dan kunnen slapen, 
omdat de engelen bij ons zijn. 
O, heilige drie-eenheid, 
wij eren U tot in eeuwigheid. 
 
Vertaling: Michiel Angenent 
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Felicitas Kukuck 
 
Psalm 126 Een pelgrimslied. 
Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, 
so werden wir sein wie die Träumenden; 
dann wird unser Mund voll Lachens sein; 
dann wird unsre Zunge voll Rühmens sein; 
dann wird man sagen unter den Heiden: 
Der Herr hat Großes an ihnen getan. 
Der Herr hat Großes an uns getan, 
des sind wir fröhlich. 
Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. 
 
 

 
 
 
Toen de HEER het lot van Sion keerde, 
was het of wij droomden, 
een lach vulde onze mond, 
onze tong brak uit in gejuich. 
Toen zeiden alle volken: 
‘De HEER heeft voor hen iets groots verricht.’ 
Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht, 
we waren vol vreugde. 
Zij die in tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. 
 
Uit: Nieuwe Bijbelvertaling 

 
 

Christe du bist der helle Tag, 
1. Christe du bist der helle Tag 
Vor dir die Nacht nicht bleiben mag; 
Du leuchtest uns vom Vater her 
Und bist des Lichtes Prediger. 
 
3. Obschon die Augen schlafen ein, 
So lass das Herz doch wacker sein; 
Halt über uns dein rechte Hand, 
Dass wir nicht falln in Sünd und Schand. 
 
4. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ: 
Behüt uns vor des Teufels List, 
Der stets nach unsrer Seele tracht', 
Dass er an uns hab keine Macht. 
 
5. Sind wir doch dein ererbtes Gut, 
Erworben durch dein heiligs Blut; 
Das war des ewgen Vaters Rat, 
Als er uns dir geschenket hat. 
 
6. Befiehl dem Engel, dass er komm 
Und uns bewach, dein Eigenthum; 
Gib uns die lieben Wächter zu, 
Dass wir vorm Satan haben Ruh. 
 
7. So schlafen wir im Namen dein, 
Dieweil die Engel bei uns sein. 
Du heilige Dreieinigkeit, 
Wir loben dich in Ewigkeit. 
 
 
 

 
Christus, U bent het hemels licht, 
door U kan de nacht zich niet handhaven; 
van Uw Vader komen Uw stralen tot ons,  
U bent de prediker van het licht. 
 
Laat ons, hoewel onze ogen zwaar van slaap 
zijn, toch wakker blijven in ons hart; 
strek Uw rechterhand over ons uit, 
opdat we niet vervallen in zonde en schande. 
 
We smeken u, Jezus Christus, onze Heer: 
Behoed ons zo voor de listen van de duivel 
die steeds onze ziel te pakken probeert te krij-
gen, dat hij over ons geen macht heeft. 
 
Wij hebben Uw erfenis toch ontvangen, 
verkregen dankzij Uw heilig bloed; 
dat was de bedoeling van Uw eeuwige vader, 
toen hij U aan ons schonk. 
 
Beveel de engel dat hij ons, die Uw 
eigendom zijn, komt beschermen; 
en geef ons ook vriendelijke bewakers 
zodat satan ons met rust laat. 
 
In Uw naam zullen we dan kunnen slapen, 
omdat de engelen bij ons zijn. 
O, heilige drie-eenheid, 
wij eren U tot in eeuwigheid. 
 
Vertaling, Michiel Angenent 
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Het Utrechts Kamerkoor wordt voor dit concert financieel gesteund door het Elise Mathilde Fonds 

 
 
 

Nieuwsbrief UKK 

Hebt u genoten van het concert en smaakt het naar meer? 

Bij de ingang van de kerk ligt een lijst waarop u zich kunt opgeven voor onze nieuwsbrief. Of ga 

naar www.utrechtskamerkoor.nl en schrijf u in. 

Elke tiende aanmelder ontvangt een gratis concertkaartje! 

 

Vrienden van het Utrechts Kamerkoor 

Het optreden van het Utrechts Kamerkoor wordt mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van on-

ze Vrienden van het Utrechts Kamerkoor. Deze steun hebben we hard nodig. Ook u kunt zich aan-

sluiten bij de “Vrienden van het Utrechts Kamerkoor”. Met een kleine financiële bijdrage steunt u 

het Utrechts Kamerkoor bij haar activiteiten, en wordt u op de hoogte gehouden van 

haar concerten. 

 

Natuurlijk wordt u als Vriend uitgenodigd om de door ons zelf georganiseerde concerten te bezoe-

ken tegen een gereduceerde prijs. Er wordt een stoel voor u gereserveerd. U wordt Vriend van het 

Utrechts Kamerkoor door jaarlijks een bijdrage van ten minste € 25 over te maken op rekening-

nummer NL92 INGB 0002 3073 52  t.n.v. Utrechts Kamerkoor te Utrecht, onder vermelding van 

“Vriend van het Utrechts Kamerkoor” en uw e-mailadres. 

http://www.utrechtskamerkoor.nl/

