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Programma 
 

Bernstein    Warm up   
 
Copland    Four Motets  
     1. Help Us, O Lord 
     2. Thou, O Jehovah, Abideth Forever 
     3. Have Mercy on Us, O My Lord 
     4. Sing Ye Praisies to Our King 
      
      Uit Twelve poems of Emily Dickinson:   
     4. The World Feels Dusty  
     5. Heart, We Will Forget Him  
     9. I Felt a Funeral in My Brain  
  
Bernstein    Uit Two Love Songs: 
     2. When my soul touches yours…  
 
     Uit Peter Pan: 

     Build my house 
 
     Chichester Psalms III Movement - Adonai  
  
Mozart     Ave verum  
 
Bernstein    Uit I Hate Music: 
     3.  I Hate Music  
 
Ives     Memories  
 
Gershwin    Summertime  
     Love walked in  
     I got rhythm  
     Love is here to stay  
     Embraceable you  
 
Bernstein    West Side Story medley  
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Nieuw kamerkoor Delft brengt ode aan bernstein 

 
Namens alle uitvoerenden heet ik u van harte welkom bij het concert 
van het Nieuw Kamerkoor Delft. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat 
Leonard Bernstein geboren werd. Zijn muziek wordt nog steeds veel 
opgevoerd, beluisterd en gewaardeerd. Wie kent niet de 
Broadwaymusical West Side Story? Vandaag brengen wij een ode aan 
hem. 
 
Bernstein wordt beschouwd als de ontwerper van typisch Amerikaanse 
klassieke muziek. Hij was erg populair als dirigent van de grootste 
orkesten ter wereld. Bernstein was een bevlogen pleitbezorger van 
muziek van alle tijden en stijlen, waaronder ook niet-klassieke genres als 
jazz, Latijns- Amerikaans en pop.  
 
Naast Bernstein hoort u vandaag ook muziek van Copland, Mozart, Ives 
en Gerswin. Het zijn allen componisten door wie Bernstein zich liet 
beïnvloeden, voor wie hij grote bewondering had of voor wie hij een 
belangrijke inspirator is geweest. 
 
Dit is het eerste concert met onze nieuwe dirigent  Angeliki Ploka. Zij is 
een veelzijdig musicus. Naast zanger en dirigent is ze ook 
zangpedagoog.  Zij neemt vandaag een aantal eveneens jonge en 
getalenteerde musici mee: de pianiste Luba Podgayskaya, de alt en 
mezzosopraan Boukje van Gelder en de slagwerker Andrea Petracca.  
Jonge dansers van de VAK Delft  begeleiden een aantal stukken met 
dans. Zij staan onder leiding van choreografe Marlieke Burghouts.  
 
Ik wens u heel veel plezier toe bij ons concert. 
 
Annemarieke Slavenburg, 
Voorzitter NKD 
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Uitvoerenden 

 
Dirigent:     Angeliki Ploka 
Alt/mezzosopraan:    Boukje van Gelder 
Pianist:       Luba Podgayskaya 
Slagwerk:     Andrea Petracca 
 
Koor 
Sopranen:       Cora Cox, Annette Heijkoop, Marianne   
       Hoekstra, Margreet Ridder, Roos Schlotter,  
       Annemarieke Slavenburg 
 
Alten:      Barbara Ingen Housz, Marise Kessels, Maja  
       Keijzer, Ingeborg Mast, Carola Smits 
 
Tenoren:     Sébastien Baumlin, Bert van den Braak, René 
       Delfos, Aart Hooimeyer, Reinier van der   
       Veen  
 
Bassen:      Ron Glotzbach, Wim Prinse, Arnoud   
       Reinders, Ruud Schramp, Felix van Waart 
 
Choreografie:     Marlieke Burghouts  
Dansers:     Evi, Nina, Lara, Lisa, Julia, Judith 
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Angeliki ploka - dirigent 
Angeliki Ploka is een veelzijdig musicus: 
zanger, koordirigent en 
muziekpedagoog. Ze werd geboren in 
Trikala, Griekenland en begon op jonge 
leeftijd met muziek maken: piano, cello, 
klarinet, en zang. Ze studeerde zang en 
koordirectie aan het Koninklijk 
Conservatorium in Den Haag, 
koordirectie en muziekpedagogie aan 
de Liszt Academy of Music in Hongarije 
en muziekwetenschap en -pedagogie 
aan de Aristotle University in 
Thessaloniki in Griekenland.  
 
Angeliki heeft met verschillende koren 
gewerkt in Nederland en in Hongarije o.a. met het New Liszt Ferenc 
Chamber Choir, het koor van het Kodály Institute, en het Residentie 
Kamerkoor. Als onderdeel van diverse masterclasses heeft zij ook 
gewerkt met allerlei professionele koren zoals Cappella Amsterdam, het 
Helsingin kamarikuoro en het Det Norske Solistkor. Ze is vaste dirigent 
van het Nieuw Kamerkoor Delft en van het Amsterdam Studenten 
Projectkoor.  
 
Als solist en ensemblezanger heeft Angeliki een drukke agenda. Ze zong 
in producties van het Groot Omroepkoor, deed mee aan het project 
Meesters & Gezellen in 2016, het Sweelinck Kamerkoor, en het Orkest de 
Ereprijs, onder leiding van dirigenten als Daniel Reuss, Sigvards Klava, 
Michael Gläser en Bernard Haitink. 
 
Angeliki geeft les in muziektheorie, gehoortraining en analyse, 
ensembleleiding en koor aan het Koninklijk Conservatorium in Den 
Haag. Meer info over Angeliki: www.angelikiploka.com 
 

Boukje van Gelder - alt/mezzosopraan 
 

Vanaf dat Boukje kon spreken, begon ze ook met zingen. In eerste 
instantie zong ze met haar moeder achter de piano, maar vanaf haar 
zestiende nam ze ook zanglessen. Na haar Bachelor Geschiedenis aan de 
Universiteit Utrecht besloot ze naar het conservatorium te gaan om zich  
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zoveel als mogelijk te verdiepen in 
zingen en muziek. In 2017 studeerde  
zij als mezzosopraan af aan de Fontys 
Hogeschool voor de kunsten en werd ze 
toegelaten tot de Master aan het 
Koninklijk Conservatorium in Den Haag. 
Daar studeert zij nu bij Catrin Wyn-
Davies en Sasja Hunnego. In haar Master 
verdiept zij zich in het Amerikaans lied, 
met name op teksten van dichteres Emily 
Dickinson. Zie voor meer informatie de 
website van Boukje: 
www.boukjevangelder.nl 
 

Luba Podgayskaya - pianist 
 

Luba is geboren in Rusland en woont sinds 
2008 in Den Haag. Ze is afgestudeerd aan 
het Sint-Petersburg Conservatorium in 2008. 
Daarna behaalde ze het Bachelor diploma 
(2012) aan het Koninklijk Conservatorium als 
klavecinist en de “Double Master 
degree” (2014) als pianist met David Kuijken 
en klavecinist met Jacques Ogg. 
 
Luba heeft diverse prijzen gewonnen: in 
2000 heeft ze het festival “In iedere muziek is 
er Bach” (Petrozavodsk, Rusland, 2000) 

gewonnen, ze won de derde prijs in de internationale B. Asafiev 
wedstrijd (Groot-Novgorod, Rusland, 2006) en de eerste prijs op het 
Internationaal piano concours “Resonances” (Parijs, Frankrijk, 2014). 
Luba heeft deelgenomen aan diverse projecten als “De Avond van de 
Jonge Musicus”, Grachtenfestival, International Masterclasses voor Oude 
Muziek (Irsee, Duitsland), International Clarinet Days (Izmir, Turkije), 
Student Philharmony (Sint-Petersburg, Rusland) en het Mozart festival in 
Den Haag. 
 
In 2009-2015 was Luba werkzaam aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag als pianobegeleider van solisten. In 2011-2015 was zij 
werkzaam als pianoleraar in de British School Den Haag en Virtuosi 
School of Music. Luba werkt momenteel samen met verschillende  
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operagezelschappen en projecten: Opera2Day, National Opera & Ballet, 
Hojotoho Operastudio, McCray Operastudio en wordt ook vaak 
uitgenodigd om audities en masterclasses te begeleiden. Haar website: 
www.lubapodgayskaya.com 
 

ANDREA PETRACCA - slagwerker/paukenist 
 

Andrea Petracca is cum laude afgestudeerd aan het 
“Ottorino Respighi” Conservatory of Music in Italië 
onder leiding van Rodolfo Rossi. Bij Ignacio Ceballos 
Martin, Gabriele Cappelletto en Rocco Luigi Bitondo 
heeft hij lessen gevolgd in pauken en slagwerk. 
Momenteel studeert hij aan het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag en zit hij in het tweede 
jaar van zijn masters bij Hans Zonderop, Theun Van 
Nieuwburg, Niels Meliefste and Pepe Garcia.  
Hij speelde in orkesten op belangrijke festivals in o.a. 
Italië, Spanje, België, China en Nederland met 

dirigenten als Valery Gergiev, Stanislav Kochanovsky, Ingo Metzmacher, 
Andrea Battistoni en Marcus Stenz. Daarnaast heeft hij als paukenist en 
slagwerker gewerkt bij onder meer het Radio Philharmonisch orkest, het 
Nederlands Philharmonisch orkest, het Teatro Dell’Opera Di Roma, het 
Noord Nederlands Orkest, het Residentie Orkest en het Youth Italian 
Orchestra. In kamermuziekensembles heeft hij gewerkt met PMCE (Parco 
Della Musica Contemporanea Ensemble), Slagwerk Den Haag, Ars Ludi, 
Tactus en het Aura Ensemble waar hij regelmatig speelt. Ook werkte hij 
mee aan opnames voor Sky Cinema en Rai Trade music voor 
documentaires en TV-programma’s. 
 

Marlieke burghouts-choreograaf 
Marlieke Burghouts heeft een BA docent dans van de 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Na vier 
jaar dansen, choreograferen en trainen in New York 
City volgde zij de M.A. Choreografie op Trinity Laban 
Conservatoire London. Ze werkt nu als docent 
modern en klassieke dans voor professionele en niet 
professionele dansers, o.a. bij de VAK in Delft. 
Marlieke is een onafhankelijk choreograaf en maakt 
voorstellingen met jongeren op Jeugdtheaterschool Hofplein en met 
haar eigen project; LGBT Youth Performance Initiative Amsterdam.   



 

 9 

Leonard Bernstein werk en leven 

1918 - 1990 
 
‘Ooit moet ik beslissen wat ik wil 
worden als ik groot ben’, aldus 
Leonard Bernstein, 38 jaar oud. 
Op dat moment had hij zich be-
wezen als componist én als diri-
gent; een definitieve keuze voor 
één van beide stelde hij steeds 
weer uit. Zonder Bernstein had 
de muziekwereld er anders uit-
gezien – kleurlozer, vooral. Zijn 
concertoptredens waren over-
rompelend: klassieke én moder-
nere muziek maakte hij toegan-
kelijk voor een breed publiek, 
met een aanstekelijk enthousiasme. In zijn eigen composities – de musi-
cal West Side Story voorop – sloeg hij een brug tussen populaire muziek, 
jazz en de concertzaal. Iedereen die met hem samenwerkte of zijn con-
certen bijwoonde was het erover eens: de energie van deze man was 
onweerstaanbaar. Bernstein voelde zijn publiek even goed aan als de 
muziek die hij uitvoerde. Bekijk een paar filmpjes op YouTube en je ziet 
steeds weer twee dingen: zijn gevoel voor swing, zelfs wanneer hij Beet-
hoven dirigeert, en zijn enorme inlevingsvermogen.  
 
Bernstein, opgegroeid nabij Boston als zoon van Russische emigranten, 
wist op zijn tiende dat hij musicus wilde worden nadat het gezin een pia-
no aanschafte. Als Harvardstudent raakte hij bevriend met componist 
Aaron Copland die hem leerde altijd achter de horizon te kijken: klassieke 
muziek uit Europa was waardevol, maar volksmuziek uit Amerika en haar 
buurlanden eveneens.  
 
Bernstein werd assistent van de fameuze dirigent Sergei Koussevitzki en 
vanaf dat moment steeg zijn ster razendsnel. Op zijn vijfentwintigste 
maakte hij zijn spectaculaire dirigentendebuut bij de New York Philhar-
monic: op het laatste moment moest hij de ziek geworden meester Bru-
no Walter vervangen – zonder enige voorbereiding. Het concert was 
een daverend succes en de uitzending maakte hem op slag een nationa-
le ster.  
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Een jaar later had hij zich ontpopt als componist van een symfonie, een 
ballet en een Broadwayshow: totaal verschillende werken, maar 
overduidelijk Amerikaanse muziek. Bernstein werd slechts indirect door 
Europese componisten beïnvloed; zijn grote voorbeelden waren 
landgenoten uit het heden en recente verleden. Aaron Copland 
inspireerde zijn vaak exotisch aandoende (en Joods gekleurde) melodiek, 
en van Marc Blitzstein en George Gershwin ‘erfde’ hij het gevoel voor 
theater en show. Maar in welk genre Bernstein zich ook uitdrukte, het 
klonk volkomen naturel. Zijn vrienden noemden hem 'de man die nooit 
"nee” kan zeggen’ en iets daarvan hoor je terug in zijn muziek: hij gaf toe 
aan elke impuls, van neo-barok tot swing, van zwelgend-romantisch tot 
hoekig-modern. Als er íets was waar Bernstein in uitblonk was het wel 
zijn vermogen om verschillende disciplines te combineren – en energiek 
door te werken.  
 
Naast zijn concertactiviteiten ontpopte hij zich spoedig ook als een 
charismatische tv-persoonlijkheid die klassieke muziek op een 
onweerstaanbare manier ‘uitlegde’ aan jonge (en niet zo jonge) kijkers.  

 
Het hoogtepunt kwam in 1956. 
Naast zijn aanstelling als chef-
dirigent van de New York 
Philharmonic voltooide hij de West 
Side Story, een musical die opera-
achtige romantiek verbond met 
Latijns-Amerikaanse dans en rock 
´n´ roll-elementen. Het werd een 
mijlpaal, mede door de eigentijdse 

thematiek: Amerika mocht dan een dream factory zijn, maar het theater 
kon niet langer de ogen sluiten voor jeugdcriminaliteit en 
immigrantenproblematiek. Behalve de opzwepende muziek droeg ook 
de spectaculaire choreografie van Jerome Robbins tot het succes bij. 
 
Zijn intense professionele en sociale leven beschermde hem niet tegen 
de depressies en vlagen van eenzaamheid die hem regelmatig 
overvielen. Mede daarom voelde hij een speciale band met Mahler, de 
componist die eenzaamheid een stem gaf in zijn symfonieën en van 
wiens werken hij veelgeprezen plaatopnamen maakte.  
Bernstein stichtte opleidingsinstituten in Japan, Duitsland en Amerika en 
formeerde na de val van de Berlijnse Muur een gelegenheidsorkest met 
musici uit Oost en West. Bernstein stierf op 72-jarige leeftijd in New York. 
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Warm-Up  
Muziek en tekst: Leonard Bernstein 
 
Deze ‘canon’ is door Bernstein geschreven als een warm-up voor zijn 
‘Mass’. Jackie Kennedy gaf in 1971 opdracht tot dit werk voor de 
opening van het John F. Kennedy Center for Performing arts.  
 
Dubing, dubang, dubong, dubing, dubang, dubong 
Dubiding, dong, ding, dong, ding, dong, 
Dubidingidibing, dingidibang, dingidibong, 
Bong! 
 
Alleluya! 
 
Four Motets 
Muziek: Aaron Copland; teksten uit de bijbel 
 
Copland schreef de vier motetten als een oefening voor zijn leraar in 
1921. Pas vele jaren daarna is het werk gepubliceerd. De motetten zijn 
geïnspireerd door de muziek van Mousorgski en Fauré. De teksten van 
de motetten zijn uit het Oude Testament.  
 
I. Help Us, O Lord 
Help us, O Lord. 
For with Thee is the fount of life. 
In Thy light shall we see light. 
Let us march and try our ways. 
Turn to God. 
 
It is good that man should wait. 
It is good that man should hope. 
Hope for the salvation of the Lord. 
Help us, O Lord. 
 
II. Thou, O Jehovah, Abideth Forever 
Thou, O Jehovah, abideth forever. 
God reigneth over all men and nations 

teksten 

Bernstein en Copland in 1940 
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His throne doth last and doth guide all the ages! 
Wherefore willst Thou forsake us ever? 
When then willst Thou forget us never? 
 
Thou, O Jehovah, abideth for ever. 
And all the length of our days will ever be our Saviour. 
When then willst Thou forget us never? 
Thou, O Jehovah, abideth for ever. 
 
Attend and judge us in Thy might. 
Uphold us with Thy guiding hand 
Restore us to Thy kindly light. 
 
III. Have Mercy on Us, O My Lord 
Have mercy on us, O my Lord. 
Be not far from us, o my God. 
O my heart is sorely pained. 
Cast me not away from Thee. 
 
Then we shall trust in Thee, 
Then we will bear our place. 
 
Be not far from us, O my Lord. 
Oh my heart is sorely pained. 
Cast me not away from Thee. 
Have mercy on us, O my Lord. 
Be not far from us, O my God 
 
IV. Sing Ye Praisies to Our King 
Sing ye praises to our King. 
O Sing ye praises to our King and Ruler. 
 
Come and hear all ye men. 
Come and hear my praises. 
He doth bless all the earth, 
Bringeth peace and comfort. 
 
Shout unto God, all ye men. 
Shout unto God all your praises. 
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Twelve poems of Emily Dickinson   
 
Emily Dickinson was een Amerikaans lyrische dichter die in afzondering 
leefde en een unieke stijl en visie bezat. Ze wordt algemeen beschouwd 
als een van de toonaangevende negentiende-eeuwse Amerikaanse dich-
ters. Copland maakte van 12 van haar gedichten een liederencyclus. 
 
4. The World Feels Dusty  

The World feels Dusty 
When We stop to Die 
We want the Dew then 
Honors taste dry 
 
Flags vex a Dying face 
But the least Fan 
Stirred by a friend’s Hand 
Cools like the Rain 
 
Mine be the Ministry 
When they Thirst comes 
Dews of Thyself to fetch 
And Holy Balms 
 
5. Heart, We Will Forget Him  

Heart, we will forget him 
You and I, tonight. 
You may forget the warmth he gave, 
I will forget the light. 
 
When you have done, pray tell me, 
That I my thoughts may dim; 
Haste! lest while you're lagging, 
I may remember him! 
 
9. I Felt a Funeral in My Brain  

I felt a funeral in my brain, 
And mourners to and fro, 
Kept treading, treading, till it seemed 
That sense was breaking through. 
 

Emily Dickinson 
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And when they all were seated 
A service like a drum 
Kept beating, beating, till I thought 
My mind was going numb 
 
And then I heard them lift a box, 
And creak across my soul 
With those same boots of lead, again. 
Then space began to toll 
 
As all the heavens were a bell, 
And Being but an ear, 
And I and silence some strange race, 
Wrecked, solitary, here. 
 
Two lovesongs 
Muziek: Leonard Bernstein. Tekst: Rainer Maria Rilke 
 
In 1949 componeerde Bernstein twee liefdesliederen op teksten van 
Rainer Maria Rilke. ‘Extinguish my eyes’ en ‘When my soul touches yours ‘ 
De laatste werd een populair lied tijdens bruiloften.  
 
When my soul touches yours… 
When my soul touches yours a great chord sings! 
How shall I tune it then to other things? 
O! That some spot in darkness could be found 
That does not vibrate whene'er your depth sound. 
But everything that touches you and me 
Welds us as played strings sound one melody. 
Where is the instrument whence the sounds flow? 
And whose the master-hand that holds the bow? 
O! Sweet song—  
 
Peter Pan 
Muziek en tekst: Leonard Bernstein 
 
Peter Pan is een muzikale bewerking uit 1950 van JM Barrie s stuk Peter 
Pan met muziek en tekst van Leonard Bernstein. 
 
Build my house 
Will you build me a house?  
A house that really will be mine.  
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Then let me give you my design. 
A simple scheme of ... the house I dream of.  
 
Build my house of wood.  
Build my house of stone.  
Build my house of brick and mortar.  
 
Make the ceiling strong.  
Strong against the storm.  
Shelter when the days grow shorter.  
 
But build my house of love.  
And paint my house with trusting.  
And warm it with the warmth of your heart. 
 
Make a floor of faith.  
Make the walls of truth.  
Put of roof of peace above.  

Can you build my house of love.  
 
Chichester Psalms 
Psalm 131 en 133, vers 1 
Muziek: Leonard Bernstein; tekst uit de bijbel. 
 
Dit werk werd in 1965 in opdracht gemaakt voor het  Southern 
Cathedrals Festival in Chichester Cathedral. De wereldpremière vond 
echter plaats in de Philharmonic Hall , New York op 15 juli 1965 met de 
componist, gevolgd door de uitvoering in het Chichester Festival op 31 
juli, onder leiding van John Birch.  
 
Psalm 131 
Adonai, Adonai,  
Lo gavah libi, 
V'lo ramu einai, 
V'lo hilachti 
Big'dolot uv'niflaot 
Mimeni. 
Im lo shiviti 
V'domam'ti, 
Naf'shi k'gamul alei imo, 
Kagamul alai naf'shi. 

Heer, Heer, 
Niet trots is mijn hart, 
Niet hoogmoedig mijn blik 
Ik zoek niet wat te groot is  
voor mij en te hoog gegrepen. 
Nee, ik ben stil geworden 
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht 
Als een kind op de arm van zijn moeder 
Als een kind is mijn ziel in mij. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Cathedrals_Festival&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=nl&prev=search&rurl=translate.google.nl&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Avery_Fisher_Hall&xid=17259,15700022,15700124,15700149,15700168,15700173,15700186,15700189,15700201&usg=ALkJrh
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Yachel Yis'rael el Adonai 
Me'atah v'ad olam. 
 
Psalm 133, verse 1 
 
Hineh mah tov, 
Umah nayim, 
Shevet achim 
Gam yachad. 
 
(vertaling: Nederlands bijbelgenootschap) 
 
Ave verum 
Muziek: Wolfgang Amadeus Mozart 
 
Het Ave Verum Corpus voor gemengd koor, strijkers en orgel is de laatste 
compositie die Mozart voor de kerk schreef. Hij schreef het 6 maanden 
voor zijn dood, in dezelfde periode dat hij met zijn opera Die 
Zauberflöte bezig was. Het Ave verum was één van de favoriete stukken 
van Bernstein. In april 1990, een half jaar voor zijn dood, dirigeert 
Leonard Bernstein koor en orkest van de Beierse radio in Mozarts Ave 
verum corpus KV 618. Het zou één van de meeste beroemde opnames 
worden.  

Ave verum  
Ave verum corpus,  
natum de Maria Virgine,  
Vere passum, immolatum  
In cruce pro homine,  
Cujus latus perforatum  
Unda fluxit sanguine 
Esto nobis praegustatum  
In mortis examine 
 
  

 
 
 

Hoe goed is het, 
Hoe heerlijk, 
Als broeders  
bijeen te wonen. 

Gegroet waarachtig lichaam  
[van Christus],  
geboren uit de Maagd Maria,  
dat werkelijk heeft geleden,  
en voor de mens geofferd is aan het 
kruis.  
Uit wiens doorboorde zijde  
bloed vloeide 
Laat dit ons een voorsmaak zijn  
tijdens de beproeving van de dood 

Israël, hoop op de Heer, 
Van nu tot in eeuwigheid. 
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 I hate music 
Muziek en tekst: Leonard Bernstein 
 
I Hate Music!: A Cycle of Five Kid Songs  is opgedragen aan Edys Merril, 
een vriendin van Bernstein en huisgenoot in jaren ‘40 van de vorige 
eeuw. Blijkbaar riep zij dit uit wanneer ze het zat was om de lessen van 
Bernstein aan zijn leerlingen aan te horen. 
 
3 I hate music 
I hate music, but I like to sing 
La, la, la, la, la, la, la, laaaa! 
But that's not music! Not what I call MUSIC, no sir! 
 
Music is a lot of men with a lot of tails making lots of noise like a lot of 
females 
Music is a lot of folks in a big dark hall where they really don't want to be 
At all with a lot of chairs and a lot of heirs and a lot of furs and 
diamonds! 
Music is silly 
 
I hate music...but I like to sing 
 
Memories 
Muziek en tekst: Charles Edward Ives 
 
Tijdens zijn leven werd Ives' muziek maar hoogst zelden opgevoerd. Pas 
toen hij de zeventig naderde kwam er meer belangstelling voor zijn 
werk. O.a. Leonard Bernstein behoorde tot degenen die de muziek van 
Ives onder de aandacht brachten. Arnold Schönberg noemde Ives een 
'monument van artistieke integriteit'. De miskende componist werd nu 
beschouwd als een van de 'Amerikaanse originelen', iemand die op 
geheel eigen wijze, zonder dat hij dat van iemand geleerd had, de 
Amerikaanse geest en Amerikaanse volksmuziek in zijn werk tot 
uitdrukking deed komen.  
 
Very Pleasant 
 
We're sitting in the opera house; 
We're waiting for the curtain to arise 
With wonders for our eyes; 
We're feeling pretty gay, 
And well we may, 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Leonard_Bernstein
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“O, Jimmy, look!" I say, 
"The band is tuning up 
And soon will start to play." 
We whistle and we hum, 
Beat time with the drum. 
 
We're sitting in the opera house; 
We're waiting for the curtain to arise 
With wonders for our eyes, 
A feeling of expectancy, 
A certain kind of ecstasy, 
Expectancy and ecstasy... Sh's's's. “Curtain!” 
 
Summertime 
Muziek: George Gershwin; tekst:  DuBose Heyward  
 
Summertime is een aria uit de opera ‘Porgy and Bess’ en is één van de 
mooiste liederen van George Gershwin en inmiddels meer dan 33.000 
keer gecoverd.  
Het werk van Gershwin heeft grote invloed gehad op Bernstein.  
 
Summertime, 
And the livin' is easy 
Fish are jumpin' 
And the cotton is high 
Your daddy's rich 
And your mamma's good lookin' 
So hush little baby 
Don't you cry 
 
One of these mornings 
You're going to rise up singing 
Then you'll spread your wings 
And you'll take to the sky 
 
But till that morning 
There's a'nothing can harm you 
With daddy and mamma standing by  
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Love Walked in 
Muziek: George Gershwin 
Tekst: Ira Gershwin 
 
Love walked right in and drove the shadows away; 
Love walked right in and brought my  
sunniest day. 
One magic moment, and my heart seemed to know 
That love said "Hello !", 
Though not a word was spoken. 
One look and I forgot the gloom of the past ; 
One look and I had found my future at last. 
One look and I had found a world completely new, 
When love walked in... with you. 
 
I got rhythm 
Muziek en tekst: George en Ira Gershwin 
 
I got rhythm 
I got music 
I got my man/girl 
Who could ask for anything more ? 
I got daisies 
In green pastures 
I got my man/girl 
Who could ask for anything more ? 
Ol'Man Trouble 
I don't mind him 
You won't find him 
'Round my door 
I got starlight 
I got sweet dreams 
I got my man/girl 
Who could ask for anything more ? 
Who could ask for anything more ? 
 

 

George en Ira Gershwin 
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Love is here to stay 
Muziek en tekst: George en Ira Gershwin 
 
The more I read the papers, 
The less I comprehend. 
The world and all it’s capers, 
And how it all will end. 
Nothing seems to be lasting, 
But that isn’t our affair. 
We’ve got something permanent, 
I mean in the way we care. 
 
It's very clear 
Our love is here to stay 
Not for a year 
But ever and a day 
 
The radio and the telephone and the movies that we know 
May just be passing fancies and in time may go 
But oh, my dear 
Our love is here to stay 
Together we're 
Going a long, long way 
In time the Rockies may crumble 
Gibraltar may tumble 
They're only made of clay 
But our love is here to stay 
 
Embraceable You 
Muziek en tekst: George en Ira Gershwin 
 
Embrace me 
My sweet embraceable you 
Embrace me 
My irreplaceable you 
Just one look at you 
My heart grew tipsy in me 
You and you alone 
Bring out the gypsy in me 
I love all 
The many charms about you 
Above all 
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I want my arms around you 
Don’t be a naughty baby 
Come to papa, come to papa, do! 
My sweet embraceable you 
 
West side Story  
Muziek: Leonard Bernstein 
Tekst: Stephen Sondheim 
 
Tonight 
Tonight won’t be just any night. 
Tonight there will be no morning 
star. 
Tonight, I’ll see my love tonight. 
And for us stars will stop where they 
are. 
 
Today the minutes seem like hours, 
The hours go so slowly 
And still the sky is light. 
 
O moon, burn bright, 
And make this endless day, 
Endless night. 
Tonight 
 
I feel pretty 
I feel pretty 
Oh, so pretty 
I feel pretty and witty and bright! 
And I pity 
Any girl who isn't me tonight 
 
I feel charming 
Oh, so charming 
It's alarming how charming I feel! 
And so pretty 
That I hardly can believe I'm real 
See the pretty girl in that mirror there 
Who can that attractive girl be? 
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Such a pretty face 
Such a pretty dress 
Such a pretty smile 
Such a pretty me! 
 
I feel stunning 
And entrancing 
Feel like running and dancing for joy 
For I'm loved 
By a pretty wonderful boy! 
 
Maria 
The most beautiful sound I ever heard: Maria 
All the beautiful sounds in a single word: Maria. 
I just met a girl named Maria, 
And suddenly that name will never be the same to me 
Maria, I’ve just kissed a girl named Maria, 
And suddenly I’ve found how wonderful a sound can be! 
Maria, say it loud and there’s music playing. 
Say it soft and it’s almost like praying. 
Maria, I’ll never stop saying, Maria. 
The most beautiful sound I ever heard: Maria 
 
America 
I like to be in America!  
O.K. by me in America!  
Ev'rything free in America  
For a small fee in America!  
 
I like the city of San Juan.  
I know a boat you can get on.  
Hundreds of flowers in full 
bloom.  
Hundreds of people in each 
room!  
 
Automobile in America,  
Chromium steel in America,  
Wire-spoke wheel in America,  
Very big deal in America!  
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I'll drive a Buick through San Juan.  
If there's a road you can drive on.  
I'll give my cousins a free ride.  
How you get all of them inside?  
 
Immigrant goes to America,  
Many hellos in America;  
Nobody knows in America  
Puerto Rico's in America!  

 
When I will go back to San Juan.  
When you will shut up and get gone?  
I'll give them new washing machine.  
What have they got there to keep clean?  
 
I like the shores of America!  
Comfort is yours in America!  
Knobs on the doors in America,  
Wall-to-wall floors in America!  
 
I'll bring a T.V. to San Juan.  
If there’s a current to turn on.  
Everyone there will give big cheer!  
Everyone there will have moved here. 
 
 
One hand, one heart 
 
Make of our hands one hand. 
Make of our hearts one heart. 
Make of our vows one last vow; 
Only death will part us now. 
 
Make of our lives one life 
Day after day one life 
Now it begins, now we start, 
One hand, one heart. 
Even death won’t part us now. 
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Vrienden worden?  
Steun ons en wordt vriend van Nieuw Kamerkoor Delft! Hiermee stelt u 

ons in de gelegenheid om vernieuwende en verrassende concerten te 

blijven organiseren. U kunt vriend worden voor € 30,- of € 50,- per jaar. 

Meer informatie vindt u op www.nieuwkamerkoordelft.nl of stuur een e-

mail naar info@nieuwkamerkoordelft.nl.  

Met dank aan 

Het Nieuw Kamerkoor Delft bedankt de betrokkenen, sponsoren en 

fondsen die dit concert mogelijk hebben gemaakt: 

 

Zin om mee te zingen? 
Er is direct plaats voor alten en tenoren. Je bent van harte welkom op 

onze repetitie op maandagavond van 19:50 - 10:15 uur in Delft! Meer 

informatie op onze website www.nieuwkamerkoordelft.nl of stuur een 

mail naar info@nieuwkamerkoordelft.nl. 

 

Het Nieuw Kamerkoor Delft loopt op 9 en 10 
juni mee om geld op te halen voor KWF, kan-
kerbestrijding. 
Wilt je KWF steunen? Ga dan naar onze web-
site www.nieuwkamerkoordelft.nl voor de 
link naar onze actiepagina. 

Opmaak en tekst boekje en flyer/poster: Cora Cox 

http://www.nieuwkamerkoordelft.nl
https://acties.samenloopvoorhoop.nl/nieuwkamerkoordelft

