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Beste zangers, zangeressen, vrienden en geïnteresseerden van het projectkoor, 
 
 
Op zaterdag 19 oktober hebben we weer een heerlijk ochtendje ‘Lekker Samen Zingen’ gehad. Met 
Rob van Heck aan de piano hebben we kunnen genieten van de klanken van de door de bijna 40 
zangers zelfgekozen stukken: ‘Calmes des Nuits’ (Saint-Saens), ‘Va Pensiero’ (Verdi), ‘As torrents in 
summer’ (Elgar), ‘Come again’ (Dowland) en als laatste de nummer 19 op de ‘Hart en Ziel lijst 2019’: 
‘Cantique de Jean Racine’ (Fauré). Na de eerdere ‘Lekker Samen Zingen’ happening in mei 2018 
hebben we daarmee inmiddels al aardig wat evergreens de revue laten passeren. 
 
En dan komt nu de beloofde aankondiging van het volgende project. We gaan ditmaal wat verder van 
huis onder de titel  
 

‘FURUSATO’ 
Muziek uit Oost en West 

 

 
 
We lezen, zien en horen tegenwoordig veel over het Verre Oosten: China, Japan, Korea, India. Maar 
hoeveel weten en kennen we eigenlijk van hun koormuziek? Op dat vlak is de interactie tussen het 
Westen en het Verre Oosten nog maar van relatief korte duur. Rameau schreef al wel zijn ‘Les Indes 
Galantes’, en Mozart zijn ‘Rondo a la Turca’ maar de echte wederzijdse beïnvloeding van de Westerse 
cultuur en die van het Verre Oosten kwam pas in de tweede helft van de 19e eeuw op gang met de 
Wereldtentoonstellingen zoals de eerste in London (1851) en met name die van Parijs (1889).  



 
In dit project maken we kennis met die wederzijdse beïnvloeding op muzikaal gebied van drie landen 
in het Verre Oosten: Japan, India, Korea.  We beginnen in Japan met enkele typisch Japanse (a capella) 
liederen gevolgd door arrangementen van Japanse volksmelodieën die Bob Chilcott maakte voor koor 
en piano. Een daarvan – Furusato – is opgedragen aan de slachtoffers van de aardbeving in Japan in 
maart 2011.  Vanuit Japan maken we een korte tussenstop in India met ‘To the unknown God’ uit de 
‘Choral Hymns from the Rig Veda’ van Gustav Holst, gevolgd door een humoristisch spreekkoor van 
een oude studie- en stadsgenoot die als toerist door India trok: ‘A tourist in India’. Tenslotte doen we 
Korea aan waar ‘Arirang’ de meest bekende volksmelodie is en door velen als alternatief volkslied 
wordt gezien met de hoop op hereniging van Noord- en Zuid-Korea. Die hoop heeft ook componist 
Cool-Jae Huh neergeschreven in zijn ‘Missa Arirang’. Een bijzondere uiting van de interactie tussen 
Oost en West: de Latijnse misteksten zijn op muziek gezet gebruikmakend van Koreaanse 
volksmelodieën begeleid door piano en chango drum. Het volledige programma met korte toelichting 
en links om ze te beluisteren vind je aan het einde van deze nieuwsbrief. 
 
Wanneer zijn de repetities en concerten? 

Dit project repeteren we op zaterdagochtend om zangers in staat te stellen mee te zingen die tot 
nu toe vaak wegens andere activiteiten niet in de gelegenheid waren om mee te doen: 

18/1:  aftrap van het project, 10.00 – 16.00 u 
 25/1: 10.00 – 12.30 u 
 1/2: 10.00 – 12.30 u 
 8/2: 10.00 – 12.30 u 
 15/2: 10.00 – 12.30 u 
 22/2: geen repetitie i.v.m. Carnaval 
 29/2: 10.00 – 12.30 u 
 7/3: 10.00 – 12.30 u 
 14/3: Afsluiting en generale repetitie 10 – 16 u 
 

De repetities vinden plaats in een voor het projectkoor nieuwe locatie: 
 
Remonstrantse kerk 
Dommelhoefstraat 1A 
5613 EL Eindhoven 

 
De concerten zullen plaatsvinden in het weekend van 20-22 maart, en wel op: 
 
 1e concert:  vrijdag 20 maart, 20.15 u, voorrepetitie 18.15 u 
 2e concert zaterdag 21 maart, 20.15 u, voorrepetitie 18.15 u  
 
De locaties van de concerten worden momenteel bekeken. 

 
En als ik nou een keer niet kan? 

Eén repetitie missen mag. In andere gevallen zullen we overleggen. 
 
Hoe gaat het met opgeven en meedoen? 

Vanaf nu kun je je opgeven voor het project door een mail te sturen naar 
webmaster@projectkoorpg.nl . Het koor zal worden samengesteld op basis van kwaliteit, niet op 
volgorde van aanmelding. Voor nieuwe deelnemers geldt een korte kennismaking en stemtest. De 
samenstelling van het koor zal in de tweede week van december plaatsvinden. De muziek zal kort 
erna, medio december, worden toegestuurd en er wordt vanuit gegaan dat op de start van het 
project ieder zelf de noten heeft kunnen instuderen.  



 
Wat zijn de kosten? 

Kosten voor deelname zijn €70. Daarin zitten o.a. de kosten voor de repetitieruimte, 
concertruimtes, pianist, (gedeelte van de) bladmuziek, koffie/thee.  
 

Hoe gaat het met de bladmuziek? 
Voor de bladmuziek zullen originele exemplaren worden aangeschaft, maar die zijn mogelijk pas 
later aanwezig. Alle muziek zal medio december digitaal ter beschikking gesteld worden. 

 
Wie gaat ons begeleiden? 

Het programma bevat aardig wat werken voor koor en piano. We zijn erg blij dat we de in 
Nederland woonachtige Japanse pianiste, zangeres en dirigente Kazue Goto bereid hebben 
gevonden ons in dit project te begeleiden. Ze zal op verschillende repetities aanwezig zijn, om te 
beginnen op de aftrap op 18 januari.  
 

En gaat nu alles in het Japans en Koreaans? 
Nee, zeker niet, dat zou een brug te ver zijn. Het merendeel van de teksten zijn Engels en Latijn. 
Wel doen we ‘Sohran bushi’ en ‘Sakura’ op Japanse tekst. Kazue Goto is ook bereid gevonden ons 
te helpen bij de uitspraak hiervan.  
 

Ik ben geen zanger/deelnemer, maar draag graag bij. Kan dat? 
Gelukkig kent het Projectkoor ook Vrienden die van groot belang zijn bij het kunnen doen van de 
projecten. In dit project zullen we de Vrienden uitnodigen om in de loop van het project een 
repetitie mee te maken en verder van gedachten te wisselen met de muzikanten. Te zijner tijd zal 
daarvoor een aparte uitnodiging verstuurd worden. Ben je nog geen Vriend maar draag je de 
activiteiten van het projectkoor een warm hart toe en wil je Vriend worden dan kun je je bijdrage 
van (min.) €25 overmaken op rekening NL 62 ASNB 0707 2738 97 t.n.v. P. Gieles o.v.v. ‘Vriend 
Projectkoor 2020’. Naast de uitnodiging krijg je dan twee kaarten voor een van de concerten. 

 
We kijken weer uit naar de start van het project! 
 
Met hartelijke groeten, 
 
Paul Gieles, dirigent 
Clementine Coopmans, PR 
 
♯  ♩ ♪  ♫  ♬ ♭ ♮  ♯  ♩ ♪  ♫  ♬ ♭ ♮ ♯  ♩ ♪  ♫  ♬ ♭ ♮ ♯  ♩ ♪  ♫  ♬ ♭ ♮ ♯  ♩ ♪  ♫  ♬ ♭  
 
PROGRAMMA ‘FURUSATO’ 
 
JAPAN:  
• Sohran bushi - arr. Osamu Shimizu – SATB 

Een energieke vissers ‘worksong’: over zeemeeuwen en wanneer het de beste tijd is om te 
vissen. Tekst: Japans.  
Te beluisteren op YT: https://www.youtube.com/watch?v=yMkRfkOO1yM  

 
• Sakura – arr. Floris van Vught - SAT 

Een Japanse traditional waarin de schoonheid van de kersenbloesem wordt bezongen. Tekst: 
Japans. 
 



• Infant Boy - R. Terashima (1964) - SATB 
Japan heeft geen traditie van het componeren van Kerstliederen en heeft ook weinig geschikte 
gedichten daarvoor. Daarom koos de componist voor een tekst uit de ‘Songs of Innocence’ van 
William Blake.  Vreugde, vrede en liefde zijn immers universele aspecten die goed bij Kerst 
passen. Tekst: Engels 
Te beluisteren op YT: https://www.youtube.com/watch?v=s8bUmAozQhI  

 
• Furusato - 5 arrangements of Japanese Songs – Bob Chillcott – SATB & piano. 

Geïnspireerd door zijn bezoeken aan Japan componeerde Bob Chilcott deze bundel van 
arrangementen op Japanse volksmelodieën. De oorspronkelijke Japanse teksten zijn door 
Charles Bennett vertaald naar goed zingbaar Engels. 
o Sunayama (Sand Mountain) – SSATB.  

YT: https://www.youtube.com/watch?v=fYKZUtIO03E  
o Mura Matsuri (Village Festival) – SATB & piano 

YT: https://www.youtube.com/watch?v=0eBA6BpLQ1c  
o Oborozukiyo (Hazy Moonlight) – SATB & piano 

YT: https://www.youtube.com/watch?v=KwujMzApATU  
o Furusato (Home Town) – SAATB.  

Furusato is opgedragen aan de slachtoffers van de aardbeving in Japan in maart 2011. YT: 
https://www.youtube.com/watch?v=UqntaSUJ4rY  

o Momiji – SATB & piano.  
YT: https://www.youtube.com/watch?v=agnnr4NwUfk  

 
  #### INTERMEZZO   ### 
 
INDIA 
• To the unknown God – G. Holst – SATB & piano 

Uit: Choral Hymns from the Rig Veda – First Group 
De Rig-Veda is de oudste van de vier godsdienstige hindoegeschriften, ontstaan tussen 1700 en 
1100 voor Christus. Holst raakte hierdoor geboeid en vertaalde de geschriften naar het Engels 
alvorens ze van muziek te voorzien. To the unknown God is een deel uit de eerste groep van 
composities.  
YT: https://www.youtube.com/watch?v=uQSGS8-ZxWk&t=130  

• A tourist in India – F. Jenniskens – spreekkoor voor SATB 
Op humoristische wijze worden de ervaringen van een toerist in de Indiase cultuur gepresenteerd. 
 

###   INTERMEZZO  ### 
 
KOREA 
• Arirang – arr. M. Frey - SATB 

Meest bekende folksong van Korea, ook wel gezien als het onofficiële volkslied. 
 

• Missa Arirang – Cool-Jae Huh – SATB, bariton solo, piano & chango drum 
Een bijzondere mengeling van Oost en West: een Koreaanse mis op de Latijnse tekst en gebaseerd 
op verschillende Koreaanse volksmelodieën waaronder ook Arirang. Hieruit doen we de delen: 

o Kyrie - SATB, piano & chango drum 
YT: https://www.youtube.com/watch?v=b8U1IvGuGrk  

o Gloria - SATB, piano & chango drum 
YT: https://www.youtube.com/watch?v=lArGf7U7_0w  

o Agnus Dei - SATB, bariton solo, piano & chango drum 
YT: https://www.youtube.com/watch?v=l0ifuxn1ffg  


