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LUISTERGELEIDE HERFSTCONCERT “Circle of life” 2018 

 

Lente wordt zomer, wordt herfst en wordt winter en weer lente…., dag wordt nacht en weer dag, 
geslachten komen en gaan en komen weer…. 
Alles heeft zijn tijd in de ons zo vertrouwde kringloop. Dit weekend ervaren we dat sterk nu de 
zomertijd weer wintertijd wordt. Tijdens de koorliederen in ons programma van vandaag 
reflecteren we vóór de pauze op die eeuwige cirkelgang… 
 
Dag & Nacht:  

-Waldesnacht: nacht, tijd van rusten en bijkomen van alle beslommeringen…..  
-Stille der Nacht: onder het weidse hemelgewelf en de sterrenhemel brengt de nacht stilte en rust 
in de natuur. 
-Sure on this shining night: na een bewogen tijd kan de sterrenhemel heling, rust en vrede 
brengen. 

 
Mensenlevens komen en gaan: 

-Quand vous serez bien vieille: je bent nu nog jong, maar eens zul je oud zijn en aan de tijd van 
nu terugdenken. 
-Drömmarna: geslachten komen en gaan, terwijl mensen altijd maar vasthouden aan die eeuwige 
dromen….. 
-Immortality: de geslachten die ons voorgingen op de akkers die wij nu bewonen: we kennen ze 
vaak niet, maar treden in hun voetsporen…. 

    
Wisseling der seizoenen: 
-Frühlingsahnung: bij het keren der zoete zachte lentewind springt menig hart verlangend op…..  
-Lerchengesang: …. en het wordt uit het alledaagse opgetild door de aanstekelijke zang van de 
leeuwerik. 
-Herbstlied: … en dan is het zo alweer herfst: we reflecteren op wat het jaar ons bracht en kijken 
met verlangen en hernieuwde hoop uit naar het voorjaar. 

 
-Choral Suite  
The watchman’s song: ‘s nachts kunnen we rustig slapen: de nachtwaker doet zijn ronde. 
Cow-keeper’s song: al veranderen de seizoenen de omstandigheden, de werkzaamheden keren 
alsmaar terug: het melken van het vee, zowel ’s zomers in de wei als ’s winters in de stal. 
Solvejg’s song: en onveranderlijk blijft het verlangen naar de verre geliefde…. 
Dusk in autumn: hoewel de bladeren verdorren, nemen ze voor hun val de prachtigste kleuren 

aan: tegenstelling op tegenstelling die ons keer op keer verrukt in de herfst…. 
 
Na de pauze staan De elementen centraal: aarde, lucht, water en vuur. De volgende koorliederen 
stellen steeds een of twee elementen centraal: 
-Zigeunerleben: we ‘kijken naar’ het vurige karakter der zigeuners en de kampvuren waaromheen 
hun leven zich afspeelt: een intermezzo tijdens hun trektochten over de aarde op zoek naar het 

onvindbare geluk….  
-Three songs of nature: 

Wonderful wonderful world: een ode aan de schoonheid der aarde. 
The forest: diep in het donkere woud plotseling een zonnestraal. 
River running free: generaties komen en gaan, en de rivier gaat met vele gezichten zijn tijdloze 
gang…. 
-The snow: we reflecteren op onze gemoedsstemmingen en spiegelen ze in vergelijking met de 

vele gezichten van de sneeuw…. 
-The Song of the Sou’Wester: een geweldige storm raast over het water van de zee…. 
 
-The blue bird: een blauwe vogel in de ijle lucht, weerspiegeld in het water: hoe mooi! 
-For the beauty of the earth: we kunnen niet genoeg zeggen hoe dankbaar we zijn voor de vele 
schoonheden van de aarde…. 
-Mis maa see on?: Een krachtig lied uit Estland over het stukje aarde waarop we wonen, waarmee 

we ons verbonden voelen, ondanks de imperfectie die er ook bestaat…. 
 

Alle uitvoerenden wensen u veel plezier toe bij dit concert. 

 


