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Mei is de door dichters en musici meest bezongen maand, en niet voor niets: 
de grauwheid van de winter ligt achter ons, mensen fleuren op van het 
buitenzijn, overal is weer kleur en geur, en nieuw leven draagt de belofte in 
zich van de volgende oogst. Vreugde, liefde en leven alom! We vieren 
Moederdag en Mariamaand! Maar we creëren ook reflectieve momenten: 
Bevrijdingsdag, voorafgegaan door de Dodenherdenking. 
In het concertprogramma dat Koor Surplus vandaag presenteert, reflecteren 
we op bovengenoemde thema’s. Vooral ook, omdat tijdens de afgelopen 
coronaperiode eens te meer voelbaar is geworden hoe weldadig het is om al 
deze facetten binnen onze cultuur te kunnen leven en samen te beleven: 
cultuur, gevoed door het ritme van de tijd. En we zijn blij dat we ons weer 
mogen laten horen met ons kleurrijke repertoire, nu alles weer opleeft en 
bloeit.   
 
We beginnen met een vocalise (zangstuk zonder woorden, alleen klank) van 
een gedeelte uit de 9de symfonie Uit de nieuwe wereld van Dvořák. Vrouwen 
in een zogenoemd Jappenkamp op Sumatra zongen dat met elkaar om hun 
zinnen te verzetten, onderlinge samenhang te ervaren en met elkaar te 
proberen deze zware tijd door te komen, elkaar moed te geven. Koor Surplus 
zingt deze indringende ‘meditatie’ met als titel De nieuwe wereld in een 
arrangement dat tijdens de coronaperiode om niet beschikbaar is gesteld om 
koren een hart onder de riem te steken. Daarnaast presenteren wij een rijk 
gekleurd programma van zowel reflectieve als levendige teksten, en beide in 
zowel wereldlijke als geestelijke muziek.  
  
Programma-indeling: 
De eerste vier koorwerken zijn reflectief en grotendeels gebaseerd op 
geestelijke teksten (zie de vertalingen): De nieuwe wereld, Ave Maria en Man 
that is born/Thou knowest. De laatste twee stukken zijn geschreven ter 
gelegenheid van de begrafenis van Queen Mary in 1695. 
Daarna volgen drie beschouwelijke stukken, elk met zijn eigen sfeer en 
binnen het wereldlijke genre: Drömmarna, Die Nacht en The seal lullaby (als 
knipoog naar Moederdag), waarna we een korte looppauze inlassen. 
 
Na de pauze reflecteren we op de seizoenen en geneugten van diverse aard: 
van beschouwend tot tintelend fris, en van jazzy tot volromantisch. Als een 
soort rondo sluiten we af met De nieuwe wereld, in het besef van de rijkdom 
waarin wij leven, en dat wij weer ‘mógen’! 


