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Emoties zijn van alle tijden. Wie, ook degenen die niet gelovig zijn, heeft 
er nooit in wanhoop de hulp willen aanroepen van iets buiten jezelf, iets 

‘hogers’, iets dat in staat is jouw ellende te zien en te lenigen?

En wie van u is er nooit geraakt geweest door een paar ogen, in wiens blik 
je zou willen verdwijnen, of die door je ziel snijden en recht tot je hart lijken 
door te dringen?

En wat doen velen van ons om dan wel het plezier te vieren, dan wel de pijn 
van onbeantwoorde liefde te verzachten? 

Ik zelf zou zeggen: zingen! En dat gaan we dan ook voor u doen. Over het 
aanroepen van de Heer, Liefde door de ogen en de geneugten des levens, 
eindigend in...drank.

Componisten zoals Janequin, Sweelinck en Schein blijken alles in huis te 
hebben gehad om deze gang van Hemel naar Aarde te verklanken.

Serena Jansen

Toelichting op het programma
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Programma
Tourdion + Capriola

Deliver us, o Lord

Tourdion

Seigneur, garde mon droit
Exauc’, ô mon Dieu, ma prière

Capriola 

Dixhuictiesme Fantasie a quatre. 
A l’imitation de, Que n’ay-je des aisles      
mon Dieu (naar Psalm 55)

Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ.

Tourdion

Hélas, mon Dieu
Herr, wie vergißt du mein so lang?

Capriola 

Paduan à 4 voc. 

Tourdion

Ojos garços 

Tourdion + Capriola

Occhi ladri d’amor
O, quante volte invan’

Thomas Weelkes (ca.1576-1623)

Jan Pzn. Sweelinck (1562-1621)
Jan Pzn. Sweelinck (1562-1621)

Eustache Du Caurroy (1549 - 1609) 

Jan Pzn. Sweelinck (1562-1621)

Clément Janequin (ca.1485-1558) 
Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Samuel Scheidt (1587-1654)

Juan Vásquez (ca. 1500-ca. 1560)

Richard Dering (ca. 1580-1630)
Salomone Rossi (ca. 1570 – 1630)

Pauze
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Serena + Capriola

O felici occhi miei
Recercada Segunda Sobre O felici occhi 

miei
Tes beaux yeux

Tourdion + Capriola

De tes doux yeux

Tourdion

Toutes les nuits
Die Vöglein singen

Tourdion + Capriola

Frischauf, du edle Musikkunst

Tourdion

Herbei wer lustig sein will hier

Capriola

Canzon prima, La Capriola
Ale and Tobacco

Tourdion

Drink tonight of the moonshine bright

Tourdion + Capriola

Tourdion
Of ale

Jacques Arcadelt (1507 - 1568)
Diego Ortiz (ca. 1510 - ca. 1570)

Jan Pzn. Sweelinck (1562-1621)

Clément Janequin (ca.1485-1558) 

Clément Janequin (ca.1485-1558)
Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Johann Hermann Schein (1586-1630) 

Florentio Maschera (ca. 1540-1584)
Thomas Ravenscroft (1582/92-1635)

William Lawes (1602-1645)

Pierre Attaignant (ca. 1494-1551/52)
Thomas Ravenscroft (1582/92-1635)

Einde
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Liedteksten
Deliver us, o Lord

Deliver us, o Lord our God,
And gather us from among the heathen:
That we may give thanks unto Thy holy 

name,
And make our boast of Thy praise.
Blessed be the Lord God of Israel,
From everlasting, and world without 

end.
And let all the people say: Amen,
Amen.

Seigneur, garde mon droit,
Franse berijming: Théodore de Bèze

Seigneur, garde mon droit
Car j’ay en cest endroit
Cheminé droit et rondement:

J’ay en Dieu esperance
Qui me donne asseurance,
Que choir ne pourray nullement.

Exauce, ô mon Dieu 
Franse berijming: Théodore de Bèze

Exauce, ô mon Dieu, ma priere,
Ne te recule point arriere
De l’oraison que te presente:
Enten à moi, exauce moy
Tandis qu’en priant devant toy
Je me complain et me tourmente.

Verlos ons, o Heer

Verlos ons, o Heer onze God
En leid ons weg van de heiden:
Dat wij dank kunnen zeggen aan Uw 

heilige naam,
En ons uitputten in Uw lof.
Gezegend zij de Heer God van Israel
In de eeuwigheid en de wereld zonder 

einde.
En laten alle mensen zeggen: Amen,
Amen.

Heer, bescherm mijn recht
NL modern: uit Het Sweelinck Monument

Heer, bescherm mijn recht
Want ik heb op deze plaats
Mijn weg gevonden in eenvoud en 

oprechtheid.
Ik heb op God mijn hoop gevestigd;
Hij geeft me de zekerheid
Dat ik niet zal kunnen vallen.

Verhoor, o mijn God
NL modern: uit Het Sweelinck Monument

Verhoor, o mijn God, mijn gebed
Houd u niet op afstand
Van de bede die ik u bied,
Luister naar me, verhoor me,
Terwijl ik biddend voor u
Mijn kwellend beklag doe.
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Hellas, mon Dieu

Hellas, mon Dieu, ton ire s’est tournée

Vers moi, ton serf, qui me poursuit sans 
cesse.

La peur que j’ay faict que l’âme eston-
née

Donne à mon cueur une extrême 
destresse.

Le sens me fault et vertu me délaisse

Tousjours estant douleur devant mes 
yeulx.

Je te réclame et appelle en tous lieux
Pour mettre fin à l’ennuy qui me poingt.

Si tu ne veult, hellas, m’envoyer myeulx

Au moins, mon Dieu, ne m’abandonne 
point.

Helaas, mijn God

Helaas, mijn God, uw toorn is omgesla-
gen

Tegen mij, uw dienaar, en vervolgt mij 
onvertogen.

De angst die me aangreep verstomt 
mijn ziel

Brengt mijn hart in uiterste wanhoop. 

Rede ontbreekt me en deugd laat me in 
de steek 

Steeds staat mij treurnis voor de ogen.

Ik spreek u aan en roep u overal
Om een eind te maken aan het leed dat 

me kwelt.
Als u niet wenst, helaas, me verlichting 

te zenden
Tenminste, mijn God, laat me niet in de 

steek.

Jan Pieterszoon Sweelinck
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Herr, wie vergisst du 
mein so lang?

1. Herr, wie vergißt du mein so lang?
Wie lang verbirgst du hier
Dein Angesicht für mir,
Machst mir von Herzen angst und bang?
Wie lange soll ich sorgen
In meiner Seel so sehr,
Von Abend bis an Morgen 
Mich quäln je mehr und mehr?

2. Wie lange soll ich nur mein Feind
Erheben über mich?
In Gnaden mich an sich?
Mein Seele winselt sehr und greint;
Schau doch, wollst mich erhören,
O frommer HERR mein Gott,
Daß mich nichts mög betören
Und ich entschlaf im Tod.

3.Ich hoff darauf gar steif und fest,
Daß du so gnädig bist,
Mein Herz zu aller Frist, 
sich freut, auf deine Hülf verläßt.
Ich will den Herrn singen,
Daß er so wohl mir tut,
Zu Dank ihm lan erklingen
Ein Lobeliedlein gut.

Heer, waarom vergeet 
u mij zo lang?

1. Heer, waarom vergeet U mij zo lang?
Hoe lang verbergt U zich
Voor mij Uw aangezicht,
Maakt mijn hart angstig en bang?
Hoe lang maken die zorgen
Vooral om mijn zieleheil,
Van de avond tot de morgen
Mij meer en meer ongerust.

2. Hoe lang moet ik nog mijn belager
Boven mij verdragen?
Zijn genade onverdiend?
Mijn ziel kermt en grient;
Aanhoor mij, erbarm mijn lot,
O vrome Heer mijn God,
Dat verleiding mij niet noodt
En ik ontslaap in de dood.

3. Ik hoop dat U in eeuwigheid
genadig bij me staat,
Mijn hart voor altijd,
Zich verheugt, op Uw hulp verlaat.
Ik wil voor de Heer zingen,
Dat Hij mij zo goed doet,
Tot dank Hem laten klinken
Een lofliedeken goed.
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Ojos garços á la niña

Ojos garços á la niña
¡Quién se los enamoraría!
Son tan lindos y tan bivos
Que a todos tienen cativos.
Mas, muéstralos tan esquivos
Que roban el alegría.

Occhi ladri d’amor

Occhi ladri d’amor, occhi miei belli,

Occhi ch’al sol togliete il suo splendore,

Occhi che mi rubate
L’alma e il core.

O quante volt’invan

O quante volt’invan, cor mio, ti chiamo

Vago di riveder gl’ardenti lumi

Che fan ch’io mi consumi
Si dolcemente che morir ne bramo!

O dolc’esca, o dolce amo,
O dolce stral d’Amore
Che m’impiagasti dolcemente il core!

Stralende ogen van het meisje

Stralende ogen van het meisje
Je moet wel verliefd worden!
Ze zijn zo stralend en zo levendig
Dat ze iedereen beheksen
Erger, ze zijn zo ongrijpbaar
Ze ontnemen je de vreugde.

Ogen, dieven van de liefde

Ogen, dieven van de liefde, mijn mooie 
ogen,

Ogen die aan de zon haar pracht ontne-
men,

Ogen die van mij
De ziel en het hart stelen.

O hoe vaak ik vergeefs

O hoeveel keren roep ik jou tevergeefs, 
mijn hart,

Verlangend de vurige lichten terug te 
zien

Die maken dat ik mijzelf verteer
Op zulke zoete wijze dat ik hoop eraan 

te sterven!
O zoet lokaas, o zoete haak,
O zoete pijl van de Liefde
Die mijn hart zoet doorboort!
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O felici occhi miei,

O felici occhi miei, felici voi, che sete 
care al mio sol,

Perchè sembianze avete degli occhi che 
gli fur si dolci e rei.

Voi ben voi sete voi, voi felici,
Ed io non che per quetar vostro desio,
Corre a mirar l’onde mi struggo poi.

Tes beaux yeux
Tekst: Olivier de Magny (1529-1561)

Tes beaux yeux causent mon amour,
Le desir m’ard et nuit et jour,
L’ardeur me donne un grand martire,
Le martire fait que j’empire;
L’empirer me livre la mort,
Et toy qui ne fais que t’en rire,
Ne me daignes donner confort.

De tes doulx yeulx

De tes doulx yeulx fut distillé la goutte

Laquelle aux miens trouva subtil pas-
sage

Aux environs du cueur. 
Fit tel oultrage
Qu d’ung si peu suys amoureuse toute.

Gelukkig zijn jullie, o mijn ogen

Gelukkig zijn jullie, o mijn ogen, die mijn 
zon lief heeft,

Omdat jullie het beeld bezitten van 
die ogen die zo zoet en zo gemeen 
waren.

Jullie, ja, jullie zijn gelukkig,
En ik, om jullie verlangen te stillen,
Haast me om dat  te aanschouwen wat 

mij dan weg doet kwijnen.

Jouw mooie ogen,

Jouw mooie ogen maken me verliefd,
Verlangen verteert me, dag en nacht,
Verterend vuur doet me ernstig lijden,
Lijden maakt dat ik weg ga kwijnen,
Kwijnen brengt me dan de dood.
En jij die daar alleen maar om lacht
Belieft mij niet eens te vertroosten.

Uit jouw zachte ogen

Uit jouw zachte ogen destilleerde de 
druppel 

Die door de mijne een subtiele weg 
vond

Naar de omgeving van het hart.
Veroorzaakte daar zo’n uitwerking
dat zoiets kleins een complete liefde 

werd.
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Toutes les nuits

Toutes les nuits tu m’es présente 
Par songe doux et gracieux. 
Mais tous les jours tu m’es absente 
Qui m’es regretz fort ennuyeux. 
Puis donc que la nuit me vaut mieux 
Et que je n’ai bien que par songe. 
Dormez de jour, Ô pauvres yeux! 
Afin que sans cesse je songe.

Die Vöglein singen,

Die Vöglein singen,
Die Tierlein springen,
Die Lüftlein sausen,
Die Bächlein brausen,
Die Schäflein weiden,
Auf grüner Heiden.
Wenn Fili kömmt gegangen,
Der Wälder Zier und Kron,
Ihrn liebsten Coridon,
Gar freundlich tut umfangen.
Die hirten rufen all zugleich,
O viva Filli tugendreich!

Alle nachten

Alle nachten ben je bij me
In dromen zacht en gracieus.
Maar alle dagen ben je er niet 
Dat spijt me ruïneus.
Omdat de nacht me meer aanstaat
En ik het alleen goed heb in de droom
Slaap ik de hele dag, O arme ogen!
Zodat ik ononderbroken droom.

De vogeltjes zingen,

De vogeltjes zingen,
De diertjes springen,
De briesjes suizen,
De beekjes ruizen,
De schaapjes weiden,
Op groene heiden,
Wanneer Filli eraan komt,
Van de wouden - de trots en kroon
Met haar liefste Coridon,
Heel vriendelijk omarmend.
De herders roepen allen tegelijk
O viva Filli deugdenrijk!

Clément Janequin
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Frischauf, du edle Musikkunst

1. Frischauf, du edle Musikkunst,
Hilf mir die Tugend preisen.
Laß jetzt erschallen deine Gunst,
Der Tugend Ehr zu weisen.
Die du vorzeigt met Lieblichkeit
Die Bäum und harten Steine
Erfreut allda durch Orphea
Mit seiner Lyr gar kleine.

2. Laß hören jetzt dein Instrument
Lauten, Harfen und Geigen.
Pandurn, Viol kamen behend,
Der Zithern, Lyrn nicht schweigen.
Mit Zinkenschall, Posaunenschall,
Dulzan und den Surdanen,
Mit Pommern auch, Flötengebrauch,
Krummhörner tu anmahnen.

Herbei wer lustig sein will hier

1. Herbei wer lustig sein will hier
Weil itz-und so wohl schmeckt das Bier,
Darzu der edle Rebensaft,
Der gibt uns allen neue Kraft.

2. Trinkt aus, schenkt ein, laßt tun Be-
scheid

Singt, springt und tanzt in Fröhlichkeit
Nehmt in die Arm und küßt auch fein
Die zarten, schönen Jungfräulein.

3. Denn, wo man recht wil lustig sein,
Da muß sein Bier und guter wein,
Jungfräulein und die Musik gut,
Juch holla, das ist frischer Mut!

Vooruit, gij edele muziekkunst

1. Vooruit, gij edele muziekkunst,
Help mij de deugd te prijzen.
Laat nu schallen jouw gunst,
De deugd eer te bewijzen.
Die je aanbiedt met lieflijkheid.
De bomen en de harde stenen
Pleziert daardoor Orfeus
Met zijn kleine lier allene.

2. Laat horen nu je instrument:
Luiten, harpen en violen.
Pandoeren, vedel klinken patent,
De citer, lieren onverholen.
Met cornettoklank, bazuingebral,
Dulciaan en sordaangetetter,
Met pommers ook, fluitgeschal,
En kromhoorngeknetter.

Luister, wie lustig zijn wil hier

1. Luister, wie lustig zijn wil hier
Dat het tintelt en zo goed smaakt het 

bier,
Omdat de edele druivenpracht,
Ons allen geeft nieuwe kracht.

2. Drink uit, schenk in, met beleid
Zing, spring en dans in vrolijkheid.
Neem in de arm en kus ook fijn
Die zachte, schone jonge dame fijn.

3. Want, waar men echt wil lustig zijn
Daar moeten zijn bier en goede wijn,
Jonge dames en muziek zoet,
Holladijee, dat geeft je frisse moed.
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Drink tonight of the 
moonshine bright

Drink tonight of the moonshine bright

And mark upon her border,
Some rites to be done to Phoebus the 

sun,
In trim and comely order.
First they appear the priests of the year,

With their censors full of wine,
Then Cynthia bright in all her light,
The goddess most divine.
And as they pass they drink and sing,
All health and praise to Apollo their 

king,
All health and praise to Apollo their 

king.

Drink vanavond van de 
heldere zelfstook

Drink vanavond van de heldere zelf-
stook

En maak een punt op haar grens,
Wat rites uit te voeren voor Phoebus de 

zon,
In strakke en gepaste stijl.
Eerst verschijnen de priesters van het 

jaar
Met hun wierookvaten vol wijn,
Dan Cynthia helder in haar volle licht,
De godin verheven als kan zijn.
Voorbijgaand drinken en zingen zij, 
Gezondheid en lof aan Apollo hun 

koning,
Gezondheid en lof aan Apollo hun 

koning.

moonshine  = zelfstook = illegaal gestookte alcohol

Johann Hermann Schein
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Tourdion
Danse

Soprano

Quand je bois du vin Clairet,
Ami tout tourne, tourne, tourne;
Aussi désormais je bois Anjou, ou 

Arbois.

Alto

Le bon vin nous rendu gais,

Chantons, oublions nos peines, chan-
tons!

Ténor et basse

Buvons bien, buvons mes amis, trin-
quons,

Buvons, gaiement chantons!

Soprano

Chantons et buvons 
À ce flacon faisons la guerre.
Chantos et buvons, mes amis, buvons 

donc!

Alto, ténor et basse

En mangeant d’un grand jambon,
À ce flacon faisons la guerre.

Of Ale

Refrain:

Tosse the pot, tosse the pot: let us be 
merry

And drinke till our cheekes be as red as 
a cherry.

1. We take no thought, we have no care,

Still we spend and never spare,

Tourdion
Dans

Sopraan

Wanneer ik Clairet-wijn drink,
Vriend alles draait, draait, draait;
Voortaan drink ik ook Anjou of Arbois.

Alt

De goede wijn heeft ons vrolijk ge-
maakt,

Laten we drinken, onze zorgen verge-
ten, zingen!

Tenor en bas

Laten we fijn drinken, vrienden, klinken

Drinken, vrolijk zingen.

Sopraan

Zingend en drinkend 
Van deze fles voeren wij oorlog.
Laten we zingen en drinken, vrienden, 

zó drinken!

Alt, tenor en bas

Al etend van een vette ham, 
Van deze fles voeren wij oorlog.

Over ale

Refrein:

Geef door die kan, laten we vrolijk 
stoeien

En drinken tot onze wangen rood als 
kersen gloeien.

1. We denken aan niets, en maken ons 
geen zorgen,

We geven alles uit en sparen ons zelf 
nooit,
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Of Ale (continued)

Till all of money our purse is bare,
We ever tosse the pot.

Refrain

2. We drinke, carouse with hart most 
free,

A harty draught I drinke to thee;
Then fill the pot againe to me,
And ever tosse the pot.

Refrain

3. And when our money is all spent,
Then sell our goods and spend our rent,

Or drinke it up with one consent,
And ever tosse the pot.

Refrain

4. When all is gone, we have no more;
Then let us set it on the score,
Or chalke it up behind the dore,
And ever tosse the pot.

Refrain

5. And when our credit is all lost,
Then may we goe and kisse the post,

And eat browne bread insteed of rost,
And ever tosse the pot.

Refrain

6. Let us conclude as we began,
And tosse the pot from man to man,

And drinke as much now as we can,
And ever tosse the pot. 

Refrain
Refrain

Over ale (vervolg)

Tot onze beurs is compleet berooid,
En geven altijd de kan door.

Refrein

2. We drinken en ravotten zonder rem,

Een stevige slok drink ik op jou:
Vul dan de kan weer gauw,
En geven altijd de kan door.

Refrein

3. En als al ons geld op is,
Verkopen we onze spullen en verbras-

sen onze huur,
Of verdrinken we het, eensgezind,
En geven altijd de kan door.

Refrein

4. Als er niets meer is,
Dan schrijven we het op de lat,
Of krijten we het onder de mat,
En geven altijd de kan door.

Refrein

5. En als ons krediet op is,
Dan stappen we op en kussen de deur-

post,
Eten bruin brood in plaats van rauwkost,
En geven altijd de kan door.

Refrein

6. Laten we eindigen als we begonnen,
en de kan doorgeven van vrouw tot 

man,
en verdrinken alles nu het nog kan,
en geven altijd de kan door.

Refrein
Refrein
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Na het behalen van de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musi-
cus klassieke zang aan het Koninklijk Conservatorium van Den Haag, is 

Serena Jansen zich, naast haar zangcarrière en lespraktijk, gaan toeleggen 
op het dirigeren. 

Serena is een aantal jaren dirigente 
geweest van het koor en orkest 
van het EPO (European Patent 
Office) en vanaf 1999 is Serena 
dirigente geweest van kamerkoor 
Mikrofoon, dat zich voornamelijk 
toelegde op a-capella werken, van 
renaissance tot close harmony. In 
2010 hield Mikrofoon het laatste 
concert, Hollandsche Meesters.

Tussen 2006 en 2010 dirigeerde 
Serena onder de naam van Libera 
Voce vier verrassende projecten, 
zoals geënsceneerde versies van 
de King Arthur van Purcell, de 
Jephte van Carissimi, de madrigaal-
komedie Il Festino van Banchieri en 
het prachtige Membra Jesu Nostri 
van Buxtehude.

Januari 2013 richtte Serena het Italiaanse kamerkoor La Siepe Sonora op. 
Het repertoire van La Siepe Sonora bestaat uit Italiaanstalige klassieke mu-
ziek, volksliederen en populaire liedjes uit het Italië van begin 20e eeuw. 
Juni 2015 nam La Siepe Sonora met vier optredens deel aan de Festa Euro-
pea della Musica in de provincie Campania (Italia). November 2016 gaf La 
Siepe Sonora twee concerten, samen met het Rotterdams mandoline orkest 
Aeoline en 21 juni 2018 werkte het koor mee aan het concert op de Festa 
della Musica, georganiseerd door het Italiaans Cultureel Instituut.

Sinds januari 2014 organiseert en dirigeert Serena regelmatig koorpro-
jecten met haar projectkoor “De Dames van Jansen en Heren van Serena”. 
Reeds uitgevoerd zijn vier projecten; Duitse Romantiek, Franse Roman-
tiek, Brahms,/Janàcek/ Barber en Liederen over de natuur uit Amerika en 

Serena Jansen (directie en solo)
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Scandinavië. 29 september jl. voerden de Dames en Heren van Jansen hun 
nieuwste programma “Van Bruiloften en Geboorte, liederen van Rodrigo en 
Poulenc”  uit in de Lutherse Kerk te Delft.

Als zangeres is Serena o.a. te horen en te zien met haar duo voor Italiaanse 
liederen Serenatella, haar duo Merel Merula en muziektheatrale producties, 
zoals Pazza per Amore/Gek van Liefde.

Dit seizoen is Serena haar eigen Sint Joris Concertreeks begonnen in de Sint 
Joriskapel te Delft.

www.serenajansen.nl  dezingenderidder.nl

https://www.facebook.com/AlessandraSerenaJansen/

Blokfluitkwartet Capriola

Blokfluitkwartet Capriola speelt oude 
en nieuwe muziek, geeft concer-

ten en optredens en werkt regelmatig 
samen met andere instrumentalisten en 
koren. Capriola bestaat uit Irene Hooi-
meijer, Els Kuijk, Kees Konings en Frans 
Schröder. Capriola is in 2000 opgericht 
en heeft vele concerten gegeven in 
binnen- en buitenland. Capriola streeft 
naar een kwartetklank geïnspireerd op 
ideeën uit de Renaissance, die ook wordt 
toegepast op hedendaagse muziek.

Het kwartet bespeelt een uitgebreide 
collectie, voornamelijk naar historische 
voorbeelden handgemaakte instrumen-
ten (a = 440 en 415), waaronder naast 
vele blokfluiten (Renaissance en Barok), 
een basdulciaan (renaissancefagot) en een barokfagot.

www.blokfluitkwartetcapriola.nl
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Kamerkoor Tourdion

Tourdion is een kamerkoor van enthousiaste zangers dat zich voorname-
lijk richt op het zingen van meerstemmige muziek uit de renaissance, 

met af en toe een uitstapje naar de barok of de middeleeuwen. Het reper-
toire bestaat uit een mix van religieuze en wereldse muziek, van stemmige 
liederen tot leutige liedjes. Het koor wil daarmee laten zien of, beter gezegd, 
laten horen dat deze oude liederen dezelfde thema’s bezingen als heden-
daagse muziek en zeker niet ouderwets zijn.

Tourdion treedt regelmatig op bij evenementen als Monumentendag, de 
korenpresentatie en het Stedelijk Kerstconcert van de Federatie van Delft-
se Zangkoren. Ook verzorgt het koor een paar keer per jaar optredens in 
verzorgingstehuizen.

Tourdion bestaat sinds 1997 en stond aanvankelijk onder leiding van op-
richtster Diana Mol. In de periode van 2010 tot halverwege 2015 was Dalyn 
Cook de dirigent en sinds september 2015 staat Serena Jansen voor het 
koor.
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Bijna twee jaar geleden, in februari 2017, gaf het koor een groot concert ter 
gelegenheid van het twintigjarig jubileum, in de Adelbertkerk te Delft. Toen 
stond werk van de componist Adriano Banchieri (1568 - 1634) centraal, met 
de religieuze Missa Dominicalis Orbis Factor en het carnavaleske Il Festino.

En vandaag presenteert het koor opnieuw een afwisselend programma 
onder de titel Van Hemel naar Aarde - Ad Dominum, ad oculum, ad fundum.

tourdiondelft.nl

Zangers van Tourdion

Sopranen

Annelies Ras
Annemarie de Ruiter
Ilma Dekker
Monique Draijer
Monique Groenewegen
Peteke Feijten
Petra Rouss-van der Jagt

Tenoren

Franca Smit
Ad Heykoop
Henk Junier
Jacques Haenen

Alten

Christa Pütz
Claudia Puggioni
Fabienne Lemoisson
Marian Bosselaar
Marja van der Windt

Bassen

Ernst Amkreutz
Luc Soethout
Nico Verbeij
Piet Steijns

Word dan lid van Tourdion! Want we kunnen best nog wat versterking 
gebruiken. We repeteren in de Joriskapel van de GGZ Delfland, Joris-

weg 2 in Delft, elke donderdag (20-22 uur).

Kom geheel vrijblijvend een paar keer luisteren of meerepeteren op een 
reptitieavond. Schiet voor meer informatie een koorlid aan, kijk op de web-
site of stuur een e-mail naar info@tourdiondelft.nl.

Meezingen bij het volgende concert?



  
 

 
Via vloeiende beweging bewust ontspanning creëren 

en in je element komen voor  

meer vitaliteit en beter welzijn. 

 
Chi Neng® Qigong &           ® Qigong 

T’ai-chi-ch’uan 
 
 

 

ook voor Chi massage – Coaching & Bedrijfstraining 
 

 
 

Start nieuwe lessen  
januari 2019  

Delft en Den Haag 
 

Instromen in lopende cursus  
na afspraak mogelijk 

 
 
 

 

 
 

 
Karin en Swie Yap   
015 – 2 617 998 

www.stromendbewegen.nl 

 

(Advertentie)


