
 
Op zaterdagavond 15 december 2012 brengt het Haags Toonkunstkoor 
samen met het Symfonieorkest De Philharmonie een ode aan het 
leven in een bijzonder concert. Bijzonder vanwege het verbindende 
thema, de gevarieerde muzikale invloeden en omdat het werk van 
Schnittke nog nooit in Nederland is uitgevoerd!
 

Chichester Psalms
Een echte topper uit het repertoire voor oratoriumkoren. Er is weinig
koormuziek uit de 20ste eeuw met zo’n aanstekelijke vrolijkheid als het
eerste deel van de Chichester Psalms. Het tweede en derde deel zijn meer
‘easy listening’ en in ‘folk’-stijl geschreven. De luisteraar zal enkele
passages herkennen uit de West Side Story, ook van Bernstein.
 
Sacre du Printemps
De Sacre du Printemps van Stravinsky, van oorsprong balletmuziek,  
wordt beschouwd als één van de meest revolutionaire muziekwerken  
van de vorige eeuw. Het is geschreven voor een reusachtig orkest, waar-
onder 38 (!) blaasinstrumenten en is een feest om ‘live’ te beluisteren.
 
Nagasaki - Nederlandse première!
Nagasaki is geschreven in de tijd van de Koude Oorlog. De teksten
beschrijven de atoombomexplosie en de ruïnes van de stad Nagasaki.  
Het is een lofzang op een nieuwe dageraad, een nieuw leven. Nagasaki  
is een zeer aantrekkelijke koorcantate met veel afwisseling en ondanks  
het beladen onderwerp voor de luisteraar zeer toegankelijk.
 
Driemaal een eerbetoon aan het leven, met invloeden uit de Russische volks- 
muziek en de Amerikaanse jazz. Niet zo vreemd, de componisten hadden 
hun wortels in de voormalige Sovjet Unie en richtten zich later op het Westen.
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