


Welkom, 

Het Requiem van Mozart blijft boeiend om naar te luisteren. 
Het is en blijft boeiend om te repeteren en te kneden aan de klanken. 
Ongeveer een jaar geleden begon Cantando met de eerste lezing van de partituren. We studeer-
den noten, noten werden gaandeweg hele passages, we fristen de aloude bekende teksten op, 
de passages werden aan elkaar geregen en zo bouwden we gaandeweg het werk op dat we u 
vanavond brengen samen met het orkest La Passione en de solisten Astrid Stockman, 
Ann Callens-Janssens, Govaart Haché en Wim Smets. 

Als tegenpool beginnen we de avond met het hedendaagse werk “Lux Aeterna” van Morten 
Lauridsen. Ook dit is een requiem, maar alle teksten verwijzen op een of andere manier naar 
‘licht’.  “Het is een Requiem zonder Dag des Oordeels of somberheid”, schrijft een commenta-
tor, “het is volop vrijgevigheid en glans”. 

Lauridsen werkte het Lux Aeterna in 1997 af, Mozart stierf in 1791 vooraleer hij het requiem kon 
afwerken. Uiteindelijk is het Requiem afgewerkt door Franz Xaver Süssmayer.  De twee eeuwen 
tussen deze werken vertalen zich ook in de sfeer die ze oproepen. 

Wij kijken alleszins uit naar de uitvoering en wensen u veel luisterplezier toe. 

Luc Anthonis 
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Luc Anthonis

Luc Anthonis begint zijn muziekstudies aan de muziekacademie te Ekeren.  Intussen zingt hij in 
het Jeugdkoor Carmina (telg uit de Ekerse C-korenfamilie) o.l.v. Jozef Cleymans.  

Na zijn humaniora vervolgt hij zijn muziekstudies aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservato-
rium te Antwerpen.  Hij behaalt Eerste prijzen voor notenleer, dwarsfluit, kamermuziek, harmo-
nie en koordirectie evenals pedagogische diploma’s voor dwarsfluit, samenspel en kamermuziek.  

Hij vervolmaakt zich in koordirectie door cursussen te volgen o.l.v. Eric Ericson, Peter Erdey, Jan 
Eelkema, Hans Van den Hombergh, Michael Scheck, Juliaan Wilmots, Roger Leens, Simon Halsey, 
Josef Prats, Laszlo Heltay en anderen.  In 1999 behaalt Luc Anthonis zijn meestergraad koordi-
rectie in het conservatorium van Antwerpen.   
Vanaf 1982 tot december 2012 werkte hij aan de Muziekacademies te Ekeren en Berchem als 
leraar dwarsfluit. Op dit ogenblik is hij nog verbonden aan de academie van Ekeren voor de vak-
ken samenspel en instrumentaal ensemble.  Het Samenspel Strijkers is onder zijn leiding uitge-
groeid tot 3 niveau-samenspelgroepen (orkesten) waaronder het “Symfonisch Ensemble Ekeren” 
(SEE) een volwaardig leerlingen-symfonisch-orkest is.

In 1980 neemt Luc de leiding van het Jeugdkoor Cantilene over van stichter en bezieler van de 
C-koren Jozef Cleymans.  In 1989 sticht hij het Vocaal Ensemble Cantando waarmee hij op nati-
onale en internationale wedstrijden prijzen behaalt.  Met dit ensemble creëert hij werken van 
oa Vic Nees, Erika Budai, Rudi Tas, Frank Agsteribbe, Jan Van der Roost… Het ensemble is vooral 
bekend van de uitvoeringen van hedendaagse muziek.

Hij is op regelmatige basis dirigent van het Vlaams Radio Koor waarmee hij verschillende crea-
ties verzorgt van oa Lucien Posman, Roland Corryn, Vic Nees, ... Ook als repetent werkt hij met 
het Vlaams Radio koor onder andere aan Cendrées (Xenakis), La transfiguration du Jésus Christ 
(Messiaen), Sint Johns Passion (MacMillan), Mattheuspassie (Bach), Requiem (Verdi), Grosse Mes-
se in c (Mozart) en vele anderen.   

In juli 2002 dirigeert hij in samenwerking met Kaspars Putnins (Letland) het AGEC Eurochor in 
Brugge.  

Van 2003 tot 2006 dirigeert hij jaarlijks op de Europees samengestelde Chor- und Stimmbil-
dungswoche in Burgeis, Italië (Zuid-Tirol), waar hij in 2006 cursusleider is.

Van 2009 tot 2012 is hij cursusleider op de jaarlijkse dirigentencursus te Bludenz (Oostenrijk).

Vanaf september 2007 is hij docent koordirectie en coördinator voor verschillende vakgroepen 
aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.

Luc Anthonis is vast jurylid bij de internationale koorwedstrijd voor de jeugd te Neerpelt en van 
de provinciale koorwedstrijd van de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen.



Cantando

Op 4 september 1989 zet dirigent Luc Anthonis het Vocaal Ensemble Cantando in de steigers. Hij 
kiest zijn zangers na een stemtest. Zo krijgt hij van bij de start de homogene koorklank die het 
keurmerk van Cantando is geworden. Cantando wil grotere muziekwerken en liederen brengen 
uit alle stijlperiodes en genres. Op het programma staan zowel  a capella muziek als werken 
met piano-, orgel- of orkestbegeleiding.

De klemtoon van het repertoire van Cantando ligt op hedendaagse koormuziek. Voorbeelden 
zijn het “Magnificat” van Arvo Pärt en dat van Vic Nees, de “Missa Brevis” van Knut Nystedt of 
de “Missa in deo salutare meo” van Pekka Kostiainen. Vlaamse componisten spelen een voor-
name rol op de repertoirelijst, zoals blijkt uit de creaties van “Ballet For Voices” van Rudi Tas 
(2002) en “Sounds of Earth” van Erika Budai (2003) , die speciaal opgedragen worden aan Can-
tando. In 2004 brengt Cantando de Vlaamse creatie van de “Neusser Messe” van Vic Nees en in 
2007 creëert het koor “Trois Complaintes” op tekst van Liliane Wouters van dezelfde componist. 
N.a.v het 20-jarig bestaan vraagt Cantando aan Frank Agsteribbe een werk te schrijven voor 
koor en orkest. De creatie van dit “Stabat Mater” vindt plaats in november 2009.

Cantando wint tal van prijzen op gerenommeerde koorfestivals waaronder de prijs van het bes-
te eenstemmige volkslied op de internationale koorwedstrijd Cantate te Maasmechelen (1993). 
Op de internationale koorwedstrijd van Valmeer (1994) behaalt het koor een eerste prijs met lof 
van de jury. 
Als één van de hoogtepunten verovert Cantando in 1997 de titel Koor van het jaar. Op deze 
wedstrijd van de Vlaamse koorfederaties en de televisiezender Canvas kaapt Cantando drie prij-
zen weg: de persprijs (BAP), de laureaatprijs in de categorie gemengde koren en de hoofdprijs 
Koor van het Jaar 1997-1998.  
In 2000 behaalt Cantando de tweede prijs in de wedstrijd Florilèges de Tours (Frankrijk). In hun 
reeks worden zij het hoogst geklasseerde Europese koor.  
Cantando bemachtigt in 2001 een tweede plaats in de prestigieuze wedstrijd te Maasmechelen 
en wordt op het provinciaal Koortornooi als eerste Vlaams koor in de Superieure afdeling ge-
plaatst.

2009 is opnieuw een topjaar met in maart een bevestiging in de Superieure afdeling van het 
provinciaal Koortornooi en in september een derde plaats op de internationale koorwedstrijd 
van Maasmechelen.

In de zomer van 2010 neemt Cantando deel aan de Béla Bartók International Choir Competition 
in Debrecen, Hongarije. Cantando bereikt de finale en behaalt een derde prijs. Dirigent Luc An-
thonis wordt er beloond met een “Special prize for conductor”. 

 
Cantando werkt zowel aan de uitbouw van het repertoire als aan de homogeniteit van de klank 
binnen de koorgroep. Op concerten en wedstrijden waarderen jury, pers en publiek vooral deze 
“homogene klank”, die naast de “stijlgetrouwe weergave” zorgt voor een “belevenis voor de 
toehoorders”. Met deze citaten in het achterhoofd gaat Cantando verder op de ingeslagen weg.



Voorstelling van de Solisten

Astrid Stockman

Astrid Stockman (1987) studeerde na haar opleiding in de Stedelijke Academie van Ronse verder 
aan het Lemmensinstituut (Leuven). Daar haalde ze in 2009 haar masterdiploma piano met grote 
onderscheiding, onder de begeleiding van Alan Weiss en Johan Lybeert. In 2012 haalt ze ook haar 
masterdiploma zang magna cum laude, bij leerkrachten Greetje Anthoni en Annelies Meskens. 
Momenteel laat zij zich coachen door tenor Zeger Vandersteene.

Ze volgde verschillende masterclasses piano bij oa. Eliane Rodriguez, Boyan Vodenitcharov, Jan 
Vermeulen, Jan Michiels, Norma Fisher e.a.; voor zang bij Yva Barthélémy, Lucienne Van Deyck, 
Margarida Natividade en Annie Frantz.

Astrid verleende haar medewerking reeds aan ensembles als Psallentes dames, Aquarius en het 
VRK. Als soliste werkte ze samen met dirigenten als Edmond Saveniers, Walter Proost, Nicolas 
Achten, Johan Van Bouwelen, Luc Anthonis, Dirk De Nef en Marc-Michaël De Smet. Ze voerde 
als soliste werken uit als de Johannespassie (J.S. Bach), Requiem (Mozart en Fauré), Psalm 42 
(Mendelssohn), Hör mein Bitten (Mendelssohn), Psalm 134 (Liszt), Gloria (Vivaldi en Poulenc), 
verschillende Bach-cantates, enz...

In 2009 debuteerde ze als Paquette in Bernsteins opera Candide. In 2010 soleerde ze in een be-
werking van Monteverdi’s L’ Orfeo (Muziektheater Transparant). Daarna vertolkte ze de rollen 
als  Suor Angelica (Il Trittico - Puccini), Venus (Venus & Adonis - Blow), Belinda (Dido & Aeneas 
- Purcell). Momenteel vertolkt ze op binnen- en buitenlandse podia de rol van Donna Elvira in 
Opera Buffa, een bewerking van Mozarts Don Giovanni door Laika en Muziektheater Transparant. 
Astrid is vaste sopraansoliste bij het Antwerps Barokorkest en werkt op regelmatige basis samen 
met het Orkest der Lage Landen.

Ann Callens-Janssens

Op 8-jarige leeftijd start Ann haar muziekopleiding in de Ekerse Muziekacademie. Aan de Ko-
ninklijke Muziekconservatoria behaalt ze diverse Eerste Prijzen en Hoger Diploma’s voor kamer-
muziek en zang. Ze volgde ondermeer les bij Mireille Capelle, Lucienne Van Deyck en Greta De 
Reyghere. Ann laat zich in het bijzonder inspireren door zangdocente Marie-Thérèse Maesen, en 
verdiept zich in de boeiende materie van de zangtechniek.

Ann behaalt op internationale zangwedstrijden diverse prijzen, en bouwt zo een internationale 
carrière uit. In combinatie met een gezin van vier kinderen, profileert Ann Callens-Janssens zich 
nu voornamelijk als zangdocente en concertsoliste, waar ze voorheen ook in diverse professio-
nele vocale ensembles te horen was, waaronder het Choeur de Chambre de Namur, het Vlaams 
Radio Koor, Collegium Vocale, Arsys Bourgogne, enz. Als soliste beheerst ze een uitgebreid ora-
torium- en Liedrepertoire, maar schuwt ook het lichtere genre niet. Ann wordt voor oratorium 
meestal als alt geëngageerd. Samen met muzikanten als Govaart Haché, zang en piano; Katelijn 
Van Kerckhoven, cello; Lieve Mertens, zang en piano; Jacques Motmans, gitaar en piano; enz. 
brengt ze diverse kleinere concertprogramma’s met uiteenlopende muziekstijlen, gaande van 
oude muziek over gospel en jazz, tot klassiek hedendaags werk.

Ann wordt veelvuldig als gastsoliste gevraagd bij vocale en instrumentale ensembles, omwille 
van haar grote flexibliteit in repertoire en stembereik. Ann Callens-Janssens is een echte mezzo, 
met een groot tessituur, een warme diepte en een heerlijke diversiteit aan stemkleuren en -nu-
ances.



Govaart Haché

Govaart Haché (1984, Schoten) vangt zijn muziekstudies aan in de muziekacademie van Ekeren, 
waar hij zijn eerste pianolessen krijgt van Bernadette Simkens. Aan het Lemmensinstituut te 
Leuven wordt hij gediplomeerd pianist bij Alan Weiss en Johan Lybeert. Hij behaalt tevens zijn 
diploma zang met Lieve Jansen en Godfried Van de Vyvere als vocale inspiratiebronnen. Dankzij 
de logopediste Livia Cuypers komt hij in contact met de methode van Lichtenberg.

Hij volgt masterclass zang bij Alexander Oliver, Zeger Vandersteene, Jeannette Fischer, Maurice 
Willems, Hera Björk (Complete Vocal Technique), Udo Reinemann, Eda Moser en Barbara Bon-
ney.

In 2009 volgt hij zanglessen bij Tom Krause in Salzburg aan de Sommerakademie. Deze zangles-
sen blijken enorm waardevol.

Govaart zingt van jongs af aan bij de Ekerse C-koren, waar hij nu nog steeds te horen is als 
tenor bij het Vocaal Ensemble Cantando. Hij zingt free lance in vocale ensembles, ondermeer 
White’n’Black, Accolade, Psallentes, Capilla Flamenca, Currende, Pantarhei, het Vlaams Radio 
Koor en Bachplus. 

Hij zingt mee op de CD ‘Vespro dello Beata Vergine’ van Capilla Flamenca. Deze cd werd meer-
maals bekroond in binnen- en buitenland. De opname kreeg onder andere de prijs van Klara 
voor beste Vlaamse productie van 2012.

Daarnaast bouwt Govaart ook een solo-carrière uit met onder andere werken van G.F. Händel, 
W.A. Mozart, J. Haydn, V. Nees, J. Ryba, G.F.Telemann, J.S. Bach... 

Onlangs zong hij een liedrecital met liederen van De Vocht, Mortelmans en De Boeck. In dit alles 
wordt hij gecoacht door Jard van Nes.

Wim Smets

 De jonge bariton Wim Smets (1987) studeert zang aan het Lemmensinstituut te Leuven bij Mari-
anne Vliegen, en in Hamburg bij de legendarische bariton Tom Krause. Masterclasses zang volg-
de Wim bij Anna Sims (Parijs, Londen) en Tom Krause (Sachrang). Wim Smets is laureaat van het 
Concours National de Chant van Verviers. Op zijn repertoire vinden we o.a. Figaro (Le nozze di 
Figaro, Mozart), Don Giovanni & Masetto (Don Giovanni, Mozart), Morales & Escamillo (Carmen, 
Bizet). Momenteel bereidt Wim ook Conte Almaviva (Le nozze di Figaro, Mozart) en Dottore Ma-
latesta (Don Pasquale, Donizetti) voor. 

Op het concertpodium vertolkte Wim o.a. de bassoli in Réquiem - Fétis, Cantate BWV 93 & 147 
van Bach, Requiem & Krönungsmesse van Mozart en de Christus in de Lukaspassion van Tele-
mann. Wim zong onder leiding van dirigenten als Hartmut Haenchen, Winfried Maczewski, Fe-
derico Santi, Jaak Gregoor, Robert Janssens, Geert Soenen, e.a. En mocht samenwerken met 
regisseurs als Roméo Castelucci, Frank Van Laecke, Bruno Van Heystraeten en Jeaninne Martony. 
Deze samenwerkingen brachten hem naar de podia van De Munt, Koninklijk Circus, Zomeropera 
Alden Biesen, Concertgebouw Amsterdam, De Vooruit Gent, De Singel, Koningin Elisabethzaal, 
e.a. Onlangs maakte Wim een zeer geslaagd musicaldebuut als Javert in Les Misérables en was 
hij in De Vooruit in Gent te horen als Prof. Higgins in My fair lady. 

Projecten voor dit seizoen: o.a. Aeneas (roldebuut) in Purcell’s Dido & Aeneas, operaconcerten 
in Antwerpen, bassoli in Haendel’s Messiah, Requiem - Eberling, Requiem - Mozart , Carmina 
Burana – C. Orff en Christus – Lukaspassion van Telemann.



La Passione

De oprichting van ‘La Passione’ in 2003 werd voorafgegaan door vele jaren waarin een aantal ge-
dreven musici regelmatig in een losse orkestformatie de betere koren uit de regio begeleidden 
in het grote repertoire voor koor, solisten en orkest.

Door het groeiend succes ontstond stilaan de noodzaak om een orkest te vormen met een vaste 
kern en een uitgebouwde structuur. Geboren in november 2003 kreeg de vzw La Passione vaste 
vorm en structuur in oktober 2004.

Het uitgangspunt ligt nog steeds in de lijn van de oorsprong:

La Passione  is een professioneel orkest dat zijn diensten aanbiedt aan hoogstaande koren en so-
listen met als doel: muziek brengen naar een zo breed mogelijk publiek. 
Naast deze professionele kern krijgen jonge, getalenteerde muzikanten de kans om deel te ne-
men aan projecten. Zo kunnen zij degelijke orkestervaring opdoen. La Passione richt zich dus 
vooral tot koren en solisten.

Vooral vanaf 2005 kreeg La Passione bekendheid als een kwalitatief begeleidingsorkest en nam 
het aantal opdrachten in en buiten Lier gestaag toe. Onder de artistieke leiding van Vera Van 
Eyndhoven en Geert Hendrix – en in een geprivilegieerde samenwerking met het koor Helicon 
vonden heel wat gesmaakte projecten plaats. De grote Bach-werken, maar ook Haydn, Mozart, 
Mendelssohn, Brahms ,Orff en vele anderen werden aan het repertoire van het orkest toege-
voegd. Samenwerkingen met verschillende koren resulteerden in vele producties. Door het vast 
engageren van een aantal musici krijgt de orkestklank een grotere soliede eenheid. Dit wordt 
door de leiding van het orkest resoluut gekoppeld aan een grote musiceervreugde, onderlinge 
collegiale sfeer en een wil tot constructieve en positieve samenwerking met de koren die het 
orkest engageren.

Qua bezetting kan La Passione variëren van een strijkersensemble tot een groot symfonisch or-
kest.

La Passione is gezelschap in residentie van SAMWD-Lier en www.jezuietenkerk.be

AANRADER : Requiem Verdi eind oktober (zie www.lapassione.be)



Lux Aeterna
Morten Lauridsen (1997)
 

I. Introitus
Requiem aeternam dona eis, Domine:  Schenk hen de eeuwige rust, o Heer:
et lux perpetua luceat eis,    en moge het eeuwige licht op hen schijnen.
Te decet hymnus Deus in Zion,   Lof komt u toe, o God, in Zion,
et tibi redetur votum    en aan u worden geloften opgedragen
in Jerusalem:     in Jeruzalem:
exaudi orationem meam,    hoor mijn gebed,
ad te omnis caro veniet.    tot u zal alle vlees komen.
Requiem aeterman dona eis, Domine:  Schenk hen de eeuwige rust, o Heer:
et lux perpetua luceat eis.    en moge het eeuwige licht op hen schijnen.

II. In Te, Domine, Speravi
Tu ad liberandum suscepturas hominem  Gij, die om de mens verlossing te brengen,
non horruisti Virginis uterum.   geen vrees hebt gehad voor de schoot van   
       de Maagd.
Tu devicto mortis aculeo,    Gij, die de prikkel van de dood hebt overwonnen
aperuisti credentibus regna coelorum.  en voor de gelovigen het hemels Rijk hebt   
       geopend.
 
Exortum est in tenebris lumen rectis.  Voor de rechtvaardigen ontsprong een licht in   
       de duisternis.
Miserere nostri, Domine,    Erbarm u over ons, o Heer,
miserere nostri.     erbarm u over ons.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos Laat uw erbarmen, Heer, over ons geschieden
quemadmodum speravimus in te.   want we hebben onze hoop op u gevestigd.
In te Domine, speravi:    O Heer, op u heb ik mijn hoop gevestigd:
non confundar in aeternum.   wil mij nimmer beschamen.

III. O Nata Lux
O nata lux de lumine,    O, uit licht geboren licht,
Jesu redemptor saeculi    Jezus, redder van de wereld,
dignare clemens supplicum   Verwaardig u de lof en de gebeden van uw   
       smekelingen
laudes preces que sumere.    te  aanvaarden.
Qui carne quondam contegi   Die eens u hebt verwaardigd met het vlees   
       bedekt te worden
dignatus es pro perditis.    voor diegenen die verloren waren.
Nos membra confer effici,    Sta ons toe, ledematen te worden
tui beati corporis.     van uw zalig lichaam.

IV. Veni, Sancte Spiritus
Veni, Sancte Spiritus    Kom, heilige geest
Et emitte coelitus     en zend uw lichtstraal
Lucis tuae radium.     uit de hemel.
Veni, pater pauperum,    Kom, vader van de armen,   
Veni, dator munerum,    kom, gever van giften,
Veni, lumen cordium    Kom, licht van de harten.
Consolator optime,     Allerbeste Vertrooster,
Dulcis hospes animae,    Zoete gast van de ziel,
Dulce refrigerium.     Zoete verfrissing,
In labore requies,     Bij arbeid zijt Gij rust,



In aestu temperies,     Bij hitte zijt Gij verkoeling,
In fletu solatium     Bij verdriet zijt Gij troost.

O lux beatissima,     O allergezegendst licht,
Reple cordis intima     Vul bij al uw gelovigen
Tuorum fidelium.     het diepst van hun hart.
Sine tuo numine,     Zonder uw majesteit
nihil est in homine,     is er niets in de mens,
Nihil est innoxium.     is niets onschadelijk.

Lava quod est sordidum,    Maak schoon wat vuil is,
Riga quod est aridum,    maak vochtig wat droog is,
Sana quod est saucium.    genees wat gewond is.
Flecte quod est rigidum,    Maak soepel wat star is,
Fove quod est frigidum,    Verwarm wat koud is,
Rege quod est devium    wijs wat verdwaalt de juiste weg.

Da tuis fidelibus,     Vergun aan uw gelovigen,
In te confidentibus,     hun die op u vertrouwen,
Sacrum septenarium.    uw zevenvoudige geschenken. 

Da virtutis meritum,    Schenk de beloning van de deugd,
Da salutis exitum,     schenk de bevrijding van de verlossing,
Da perenne gaudium.    schenk eeuwigdurende vreugde.

V. Agnus Dei - Lux Aeterna
Agnus Dei,      Lam Gods
qui tollis peccata mundi    dat wegneemt de zonden der wereld,
dona eis requiem.     geef hun rust.

Agnus Dei,      Lam Gods
qui tollis peccata mundi    dat wegneemt de zonden der wereld,
dona eis requiem.     geef hun rust.
 
Agnus Dei,      Lam Gods
qui tollis peccata mundi    dat wegneemt de zonden der wereld,
dona eis requiem sempiternam.   geef hun de eeuwige rust.

Lux aeterna luceat eis, Domine:   Moge eeuwig licht op hen schijnen, o Heer:
cum sanctis tuis in aeternum:   voor eeuwig en altijd in het gezelschap van   
       uw heiligen:
quia pius es.      want Gij zijt genadig.

Requiem aeternum dona eis,   Schenk hun de eeuwige rust,
Domine,      o Heer,
et lux perpetua luceat eis.    en laat het eeuwige licht op hen schijnen.

Alleluia. Amen.     Alleluja. Amen.

Vertalingen: Pieter Nieuwint/Kamerkoor Vocoza

Pauze
 



Requiem
Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)

I. Introitus   
  
Requiem aeternam dona eis, Domine,   Heer, geef hun eeuwige rust
et lux perpetua luceat eis.    en het eeuwige licht verlichte hen.
Te decet hymnus, Deus, in Sion,    God, u moeten wij prijzen op de Sion
    
et tibi reddetur votum in Jerusalem.   en U de beloofde offers brengen in Jerusalem.
Exaudi orationem meam,     Luister naar mijn gebed;
ad te omnis caro veniet.     tot U komt al het vlees.

II. Kyrie   
Kyrie eleison.      Heer, ontferm u over ons.
Christe eleison.      Christus, ontferm u over ons.
Kyrie eleison      Heer, ontferm u over ons.

III. Sequenz   
1. Dies Irae   
Dies irae, dies illa      Dag van de gramschap, die dag der dagen
solvet seaeclum in favilla,    welke de wereld in as zal leggen,
Test David cum Sybilla.     zoals David en Sybilla getuigen.
Quantus tremor est futurus.    Welk een angst zal er zijn,
Quando Judex est venturus,    Als de Rechter zal komen,
Cuncta stricte discussurus.    om alles rechtvaardig te oordelen.

2. Tuba mirum   
Tuba mirum spargens sonum,    De wonderbaarlijke bazuin
Per sepulcra regionum     zal allen uit het dodenrijk
Coget omnes ante thronum.    tot voor de troon oproepen.
    
Mors stupebit et natura,     De dood en de schepping zullen verstomd staan,
Cum resurget creatura,     wanneer de schepselen zullen herrijzen
Judicanti responsura.     om zich voor de Rechter te verantwoorden.
    
Liber scriptus proferetur,     't Schuldboek zal worden voorgedragen
In quo totum continetur     dat alles zal bevatten
Unde mundus iudicetur.     waarover de wereld berecht kan worden.
    
Judex ergo cum sedebit,     Is de Rechter dan gezeten
Quidquid latet apparebit,     zal alles, wat verborgen was, onthuld worden.
Nil inultum remanebit.     Niets zal ongewroken blijven.
    
Quid sum, miser, tunc dicturus!    Wat zal ik, arme, dan zeggen?
Quem patronum rogaturus,    Welke beschermer om hulp vragen, als zelfs
Cum vix iustus sit securus.    de rechtvaardige nauwelijks veilig zal zijn?

3. Rex tremendae   
Rex tremendae maiestatis,    Machtige Koning, voor wie wij moeten beven,
Qui salvandos salvas gratis,    Gij, die hen, die gered moeten worden, redt,
Salva me, fons pietatis!     Gij bron van goedheid, red ook mij!



4. Recordare   

Recordare, Jesu pie,     Gedenk, goede Jezus,
Quod sum causa tuae viae,    dat Gij om mijnentwille gekomen zijt.
Ne me perdas illa die.     Laat mij op die dag niet verloren gaan.
    
Quaerens me, sedisti lassus.    Terwijl gij mij zocht, zat Gij vermoeid teneer.
Redemisti crucem passus.     Uw dood aan het kruis heeft mij verlost,
Tantus labor non sit cassus!    Laat zoveel pijn niet tevergeefs zijn geweest!
    
Juste Judex ultionis     Rechter der gerechte wrake,
Donum fac remissionis     schenk mij vergiffenis
Ante diem rationis.      voor de dag des oordeels.
    
Ingemisco tanquam reus,     Ik zucht als een beklaagde
Culpa rubet vultus meus,     Schuld kleurt mijn wangen.
Supplicanti parce Deus.     Ik smeek U, God, spaar mij.
    
Qui Mariam absolvisti,     Gij, die Maria heeft vergeven,
et latronem exaudisti,     en de misdadiger verhoord,
Mihi quoque spem dedistio.    Gij hebt ook mij hoop gegeven.
    
Preces meae non sunt dignae,    Mijn gebeden hebben geen waarde,
Sed tu bonus fac benigne,     maar Gij, goede God, spaar welwillend
Ne perenni cremer igne.     mij van het eeuwig vuur.
    
Inter over locum praesta,     Wil mij een plaats tussen de schapen,
Et ab haedis me sequestra,    afgescheiden van de bokken,
Statuens in parte dextra.     aan de rechterkant bereiden.

5. Confutatis   
Confutatis maledictis,     Als de vervloekten uitgestoten zijn,
Flammis acribus addictis,     en prijsgegeven aan de felle vlammen,
Voca me cum benedictis.     roep mij dan tot de gezegenden.
    
Oro supplex et acclinis,     Met mijn hart, als tot stof vergaan,
Cor contritum quasi cinis,     bid ik U, deemoedig en geborgen:
Gere curam mei finis.     draag zorg voor mijn einde.

6. Lacrimosa   
Lacrymosa dies illa,     Op die dag van tranen, waarop
Qua resurget ex favillaa     de schuldige mens uit de as zal verrijzen
Judicandus homo reus,     om beoordeeld te worden,
    
Huic ergo parce, Deus!     wees hem dan genadig, o God!
Pie Jesu, Domine,      Lieve Jezus, Heer,
Dona eis requiem. Amen!     Geef hun rust. Amen!



IV. Offertorium  
 
1. Domine Jesu   
Domine Jesu Christe, Rex Glaoriae!   Heer Jezus Christus, Koning der heerlijkhied.
Libera animas omnium fidelium    Verlos de zielen van alle gesorven gelovigen
defunctorum de poenis inferni    van de straffen van de hel
et de profundo lacu.     en van de diepe afgrond
Libera eas de ore leonis.     Behoed hen uit de muil van de leeuw,
Ne absorbeat eas Tartarus,    laat de afgrond hen niet verzwelgen.
ne cadant in obscurum.     Werp hen niet in de duisternis
Sed signifiger sanctus Michael    Maar laat de heilige Michael als banier-
repraesentet eas in lucem sanctam,   drager hen leiden naar het heilig licht,
quam olim Abrahae promisisti et    zoals Gij eertijds Abraham en zijn
semini eius.       nakomelingen beloofde.

2. Hostias   
Hostias et preces tibi, Domine,    Wij dragen U offer en dankgebeden op,
laudis offerimus.      Heer,
Tu suscipe pro animabus illis,    wil ze aanvaarden tot heil van de zielen
quarum hodie memoriam facimus:   die wij heden gedenken.
Fac eas, Domine,      Laat hen, Heer, van de dood
de morte transire ad vitam,    overgaan naar het leven,
quam olim Abrahae promisisti et    zoals Gij eertijds Abraham en zijn
semini eius.       nakomelingen beloofde.

V. Sanctus   
Sanctus       Heilig, heilig, heilig,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.    is de Heer, God der heerscharen.
Pleni sunt coeli et terra gloria tua.   Hemel en aarde zijn vol van Uw glorie.
Hosanna in excelsis!     Hosanna in de hoge!

VI. Benedictus   
Benedictus, qui venit in nomine Domini!  Gezegend, hij die in de naam des Heren komt.
Hosanna in excelsis!     Hosanna in de hoge!

VII. Agnus Dei   
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,   Lam Gods, dat de zonden van de werelddraagt,
dona eis requiem.      Geef hun rust.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,   Lam Gods, dat de zonden van de wereld draagt,
dona eis requiem sempiternam.     Geef hun eeuwige rust.

VIII. Communio   

Lux aeterna   
Lux aeterna luceat eis Domine,    Het eeuwige licht verlichte hen, o Heer,
cum sanctis tuis in aeternum,    Bij Uw heiligen in eeuwigheid,
quia pius es.       omdat Gij goedertieren zijt.
Requiem aeternam dona eis, Domine   Geef hun eeuwige rust, o Heer,
Lux aeterna luceat eis Domine,    En het eeuwige licht verlichte hen, o Heer,
cum sanctis tuis aeternum,    Bij Uw heiligen in eeuwigheid,
quia pius es.       omdat Gij goedertieren zijt.

Vertaling: Rijcklof Hofman, 1981 

Bron : http://www.cs.vu.nl/~rutger/vuko/nl/program-notes/requiem-tekst.html Lux Aeterna.
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Noteer alvast in uw agenda :
Jubileumconcert C-koren - 23 februari 2014 om 14u30.
Blauwe zaal van deSingel - Antwerpen

Met o.a. creatie van een nieuw werk van Maarten Van Ingelgem, speciaal voor 
de 8 C-koren geschreven.

Een uniek familieconcert waar u 380 zangers van 5 tot 85 jaar samen ziet en 
hoort zingen.

Wil u graag op de hoogte gehouden worden van concerten van Cantando en de andere 
C-koren? Stuur een mailtje naar      info.concerten@c-koren.com of schrijf uw e-mail- of 
postadres  achteraan de kerk op het formulier.



Dank aan:
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