
 
Hét koor voor de ambitieuze 50-plusser 

 

 

 

Luistergeleide  Castelnuovo-Tedesco 2005 -1-                               

Luistergeleide Castelnuovo-Tedesco 2005 

 

Luistergeleide bij het programma 

 

prachtige programma van Surplus is een aanta l elementen met elkaar 

renigd: 

 geestelijk en wereldlijk  

 rust en lust 

 zuidelijke talen als Frans, Spaans en Latijn 

 liefde voor de natuur, voor de liefde en voor God  

 romantiek, impressionisme en couleur locale 

 maar bovenal:  

 liefde voor het 

lied. 

 

Gabriel Fauré kreeg al op 9-jarige leeftijd van Saint-Saëns 

compositie-, piano- en orgelles te Parijs. Hij componeerde vanaf 

1861. Op 20-jarige leeftijd wint hij een eerste prijs voor 

compositie met (waarschijnlijk) het terecht overbekende Cantique 

de Jean Racine . 

Na diverse belangrijke posities als organist te bekleden, wordt hij in 

1896 compositieleraar  en in 1905 directeur van het Parijse 

Conservatorium .In 1920 moet hij daar ontslag nemen wegens 

gehoorproblemen  ( !). 

Zijn muzikale stijl past in de Franse traditie die hij via Saint-Saëns heeft 

meegekregen:  gematigd qua karakter, zeer logisch en teruggrijpend op klassieke 

vormen. Hij wordt wel de wegbereider van hetImpressionisme genoemd (hij was 

leraar van a.a. Ravel). Zijn kamermuziek - die zeer melodieus, ingetogen en 

toega nkelijk is - en zijn onovertroffen Requiem maken hem tot een componist 

van wereldformaat. 

Madrigal is een kort werk voor koor en piano. De vorm en melodievoering 

verwijzen naar de oude madrigaalkunst met haar herhalingen en canonische 

inzetten van thema's. De harmonie heeft - geheel naar impressionistische 

maatstaven - een zwevend karakter, wat de tekstinhoud op een bijzondere wijze 

onderstreept . 

 

Camille Saint-Saëns begon al op zijn zevende met componeren en 

stopte er pas op zijn 86-ste mee (hij stierf in Algiers,  16 dec. 

1921). Hij was een gevierd concertpianist en began zijn carriere op 

zijn 10e  met het 3e Pianoconcert van Beethoven te Parijs, waar hij 

studeerde aan het Conservatorium in de vakken orgel en compositie. 

Hij schreef talloze werken van uiteenlopende aard, werd met de 

hoogste posten en onderscheidingen bekleed, maar werd slechts 

door enkele van zijn werken bekend (w.o. Danse Macabre, 

Orgelsymfonie en de opera 'Samson et Dalila'). Hij was ook 

pianoleraar en had als zodanig Faure onder zijn hoede. 

Als 80-jarige onderneemt hij nog concertreizen naar onder meer Amerika 

en Athene. Na 1865 weigert hij elke pedagogische opdracht; zijn aandacht 

verlegt zich dan naar componeren, dirigeren en concerteren. 

 

Zijn oeuvre staat nog in de (Franse) romantiek. De 'modernisering' van de 

muziek gaat grotendeels aan zijn werk voorbij. Calme des Nuits en Les fleurs et 

les arbres verwijzen eerder naar Franz Schubert dan naar Debussy : mooie, 

klassiek aandoende liederen die goed in de stem en in het gehoor liggen en de 

sfeer van de natuur getrouw weergeven. 
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Edgar Cosma (geboren in 192 5 te Boekarest) werd in 1966 

Frans staatsburger. Hij werd bekend als gastdirigent van 

ta lrijke orkesten (w.o. het ORTF-orkest te Lille tot 1975) . Hij 

componeerde talrijk e werken, maar heeft als componist nog 

steeds geen populariteit kunnen verwerven . Terecht ? 

Z ijn koorliederencyclus 'Les amours des poetes' is een 

charmant en onderhoudend werk. Het vierstemmige koor 

splitst zich regelmatig op naar vijf- en zesstemmig  of meer. 

De piano vervult een zelfstandige  rol t.o.v . het koor en 

onderstreept daardoor  de sfeer van de gezongen  tekst. 

De gedichten uit de cyclus zijn bij elkaar gezocht uit de rijke Franse poezie van 

de 14e, 15e, 16e en 19e eeuw. Verlaine, Ronsard e.d. staan gebroederlijk naast 

elkaar rond een thema dat hen alien aanging: hun liefdes. De titel is de 

vertaling van het Duitse 'Dichterliebe', die we in de Duitse romantiek tegen 

komen, o.m. bij R. Schumann. De gedichten in het 10-delige werk zijn 

gegroepeerd rond de thema's 'ontluikende  liefde' (1-4), 'bloeiende  liefde' (5-

7) en 'liefdesverdriet' (8-10). Quand vous serez bien vieille op een gedicht van 

Ronsard komt uit het derde deel en laat zowel in melancholieke als 

romantisch/verlangende klanken een w aarschuw ing horen bij het 

verkwanselen van liefde en een onmacht om de dag te plukken. 

 

Jean Ferrat is een lumineus chansonnier en componist geweest in de 

hoogtijdagen van het Franse Chanson. Zijn Raconte-moi la mer kabbelt maar 

voort, zowel in de afw isseling van melodie en (achtergrond)koor als in de 

gebroken-akkoorden arpeggio's van de pianobegeleiding. Het effect is een grote 

deining van een eindeloze zee. 

 

Maurice Duruflé schreef zijn Requiem op.9 in 1947. Dit beroemde werk heeft 

hij geheel en al gebouwd op de kleuren en melodieen van de gregoriaanse 

liturgische dodenmis . Zijn streven daarbij was om de gregoriaanse ritmiek met 

de eisen van de moderne tijd in overeenstemming te brengen. Enige jaren 

eerder schreef Durufle, in zekere zin als v66roefening voor deze Dodenmis, 

Quatre Motets sur des thèmes Grégoriens, bedoeld om in de vesperdienst te 

warden gezongen: 

1. Ubi caritas et amor 2. Tota pulchra es 3. Tu es Petrus 4. Tantum ergo. 

Het tweede motet is voor vrouwenkoor, de andere drie voor gemengd koor a 

capella, en die hoort u dan ook in dit programma .  

In elk motet zijn de gregoriaanse melodieën te horen, maar in langere 

notenwaarden dan we gewend zij n. De drie andere stempartijen bewegen 

zich lineair en zeer vrij t.o.v. deze melodieën, waardoor  zeer verdichte  klanken 

ontstaan. 

 

Ton de Leeuws Prière uit 1954 is een fascinerend stuk uit zijn eerste periode. 

Wat sterk aanhaakt is de w ijz e w aarop hij Seigneur laat aanroepen. Ook het bij 

herhaling terugkerende dalende motief g-fis-e dat zijn climax bereikt aan het 

slot op de woorden Je ne sais plus que j'e xiste... Het is het loskomen van zichzelf 

en zijn omgeving dat opperst geluk kan schenken. Deze oosterse wijsheid is op 

fenomenale manier door Ton de Leeuw getoonzet in beurtelings akkoordmatige 

uitroepen en polyfone behandeling van etherische melodieen . Soms een verdichte 

sfeer scheppend, soms volkomen openheid/helderheid scheppend: het beschrijft 

ten volle het mysterie 'God'. 

 

Mario Castelnuovo-Tedesco werd geboren in Florence. Hij stamt uit een 

joodse bankiersfamilie die van Spanje naar Italie was getrokken. Hij studeert bij 

Pizzetti. Zijn compositiestijl kenmerkt zich door een grote elegantie. In 1939 v 

lucht hij voor het fascisme naar Amer ika, waar hij het Ameri kaanse 
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staatsburgerschap verkrijgt. Om het hoofd boven water te houden gaat hij 

lesgeven en schrijft soundtracks voor Hollywoodfilms. Pas veel later komt hij 

weer aan componeren toe, waarbij opvalt dat hij de Italiaanse stijl behouden 

heeft. 

 

Romancero Gitano uit 1951 is geïnspireerd op de hernieuwde ontmoeting  met de 

gitarist A ndres Segovia, voor wie Castelnuovo-Tedesco in de dertiger jaren 

diverse werken componeerde . 

De teksten voor dit werk zijn van Federico Garcia Lorca (1898 - 1936 ), de 

Spaanse dichter bij uitstek, die kort na het uitbreken van de Spaanse 

burgeroorlog door 'zuiveraars van de moraal' omwille van zijn homoseksualiteit  

werd geëxecuteerd. 

Z ijn gedichtenbundel Romancero Gitano is van Arabisch-Andalusische  

achtergrond. Centraal staan romances over Granada, Cordoba en Sevilla. Een 

primitieve, panische angst voor onvatbare machten overheerst . Lorca bezw eert 

deze machten met mysterieuze beelden vol ly rische gevoeligheid. Castelnuovo-

Tedesco koos als centrale thema voor de processie, een optocht die voor hem 

macaber en protserig tegelijkertijd is, een vreemde mengeling van ingetogen 

herdenken van religieus lijd en en uitbundig carnavalsfeest. 

 

 

 

 

 

 
 


