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Pas als je naar elkaar luistert, krijg je vrede

Hoe kan de vredesboodschap het beste

klinken? Noordelijke zangers lieten het

gisteravond horen in Trinitas in

Heerenveen. Vanavond doen ze dat nog

eens in Smilde en morgen in Leeuwarden.

Ruurd Walinga

Leeuwarden | Heel veel hebben ze
bij de Nederlandse Bach Acadamie
(NBA) uit de kast gehaald om het the-
ma van de Vredesweek – Vrede ver-
bindt over grenzen–uit te beeldenen
te laten horen. Regisseur Gooitsen
Eenling werd aangetrokken om de
zestig zangers en het barokorkest
een plek te geven. Bijzonder is dat de
liefst veertig sopranen, vooral van
het Roden Girl Choristers, boven de
andere zangers uitkomen. Het orkest
zit bovendien links voor het koor en
er niet recht voor.

Deze opstelling moet ervoor zor-
gen dat het publiek het gevoel heeft
heel dicht op het koor te zitten, ver-
klaart dirigent Hoite Pruiksma. ,,Wy
wolle foar in optimale lústerhâlding
soargje. It publykmoat demuzyk fie-
le. Besikers moatte wat meinimme
yn harren brein dat sy noait wer fer-
jitte sille.”

Ophet programma staat onder an-
dere het Utrecht te Deum & Jubilate van

Georg Friedrich Händel. Dit werk is
gecomponeerd om de Vrede van
Utrecht van 1713 te vieren, waarmee
de Spaanse successieoorlogen wer-
den beëindigd. Verder worden com-
posities van Charles Villiers Stan-
ford, Edgar Bainton, John Ireland en
Henry Purcell uitgevoerd.

Martin Luther King
Tussen de muziek door worden tek-
sten voorgelezen van bisschop Des-
mond Tutu, Martin Luther King en
de Dalai Lama. Ook de Engelse tekst
van het Utrecht te Deum wordt, voor-
dat het wordt uitgevoerd, voorgele-
zen.

Pruiksma: ,,Wy hawwe immen
fûndy’t dat op inhielmoaie, typyske
Ingelske wize dwaan kin. Hjir komt
demoaiens fan de taal nei foaren. By
dit konsert besteegje wy in soad om-
tinken oan lústerjen.Want allinnich
troch nei elkoar te lústerjen krije jo
frede. As Bach Akademy sykje wy
graach nije foarmen om âlde muzyk
op ’e nij oansprekke te litten.”

De samenwerking met de doorge-
winterde zangers van de NBA en de

jonge gasten van de koorscholen Ro-
den Girl Choristers en het Martini
Jongenskoor vindt Pruiksma ,,hiel
passend” in het kader van het vredes-
concert. Amper één gezamenlijke re-
petitie was ervoor nodig om alles in
kannen en kruiken te krijgen voor de
miniconcertreeks. ,,Ik ha grutte be-

wûndering foar dy bern. Guon binne
noch mar acht of tsien jier, mar de
passy spat der ôf. Ik sis hoe’t ik it ha
wol en se dogge it daliks. It is suver
grizelich, sá’n muzikale yntelligin-
sje. Wat in feardichheid en wat in
fleksibiliteit. It koar strielt gewoan”,
complimenteert Pruiksma.

Vredesconcerten Nederlandse
Bach Academie met organist
Gerwin Hoekstra, vanavond om
20.15 uur in de Koepelkerk in
Smilde en morgen om 15.30 uur
in het Koepeltheater in Leeuwar-
den

Het eerste Vredesconcert, gisteravond in Trinitas in Heerenveen. Foto: Simon Bleeker


