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KAMERKOOR MODERATO CANTABILE  
o.l.v. Nana Tchikhinashvili 

 
CONCERT   

 
VESPERS ~ Sergej Rachmaninoff 

 
In de Koepelkerk van Smilde 

 
op 14 december, aanvang 20.00 uur 

 
Georganiseerd door de Culturele Raad Smilde (CRAS) 
 
 
De delen : 
 
1.  Pyridine, poklonimsja 
2.  Blagoslovi, dusje moja, Gospoda 
3. Blazjen moezj 
4. Svetje tichi 
5.  Nyne otpoesjajesji 
6. Bogoroditse Devo 
7. Sjestopsalmi 
8. Chvalite imja Gospodnje 
9. Blagosloven yesi Gospodi 
10. Voskresenije Christovo vidjevsje 
11. Velitsjit doesja moja Gospoda 
12. Slavaslovije velikoje 
13. Dnesj spasenije 
14. Voskres iz groba 
15. Vzbrannoj vojevode 
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Nana Tchikhinashvili en Moderato Cantabile 
 
Nana Tchikhinashvili is geboren en getogen in Tbilisi (Georgië). Zij zong al vanaf haar zesde 
jaar in diverse professionele koren. Na haar middelbare schooltijd volgde Nana het 
muziekcollege, een verplichte opleiding in Georgië om toegelaten te worden tot het 
Conservatorium. Daar koos zij koordirectie als hoofdvak, met piano en zang. In 1989 werd ze 
toegelaten tot het Staatsconservatorium in Tbilisi. Tijdens haar studie koordirectie en zang 
werd Nana als één van de jongste professionele concertzangeressen aangenomen in het 
Academisch Staatskoor. Tevens werd zij aangesteld als dirigente van dit koor. Tijdens haar 
werkzaamheden als dirigente ontwikkelde zij een eigen stijl van koordirectie. In 1994 
studeerde zij af als zangeres en als dirigente. Sinds 1995 woont en werkt Nana in 
Nederland.   
In november 2001 richtte Nana het kamerkoor Moderato Cantabile op. Zij ontleende de 
naam voor het koor aan de film ‘Moderato Cantabile’ van Peter Brook. In de muziekleer duidt 
‘moderato cantabile’ op ‘zingend in een gematigd tempo’. Het koor bestaat uit gemiddeld 28 
koorleden met ruime zang- en koorervaring, heeft sinds de oprichting een breed en veelzijdig 
repertoire opgebouwd, en een bijzondere koorklank ontwikkeld. Moderato Cantabile zingt 
meestal a capella, en wordt af en toe begeleid door getalenteerde conservatoriumstudenten. 
Bij de keuze voor het repertoire laat de dirigente zich vooral leiden door de schoonheid van 
de muziek. Het koor brengt regelmatig stukken die elders nauwelijks ten gehore worden 
gebracht. Ook wil het zich niet vastleggen op een bepaalde richting binnen de klassieke 
muziek. Moderato Cantabile biedt het vocaal muziekminnende publiek graag een breed 
aanbod. 
 
Inmiddels heeft Nana Tchikhinashvili al vele composities op haar naam staan. Deze werken 
zijn voor een groot deel in maart 2016 opgenomen op de Cd ‘Moderato Cantabile’ ter 
gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het koor in november 2016. 
 
 
Voor meer informatie over het koor en de dirigente: 
 
www.moderatocantabile  en  www.nanatchikhinashvili.nl 
 

 
Koorleden 
 
Sopranen     Alten 
Winny Bakker     Ine Arts 
Kuna van Dijk                                               Gea Bakker 
Pascale Kilian                                               Laura Maruster 
Mariko Klasing                                              Antonija Marjanovic 
Pia Koens     Nita Pietersma 
Nelleke de Ruiter     Orsi Retaller 
Erma Tibben     Elsbeth Room 
Ellen van der Vecht    Arlette Toornstra 
Christina Williamson    Marlou Wolfs 
     
       
Tenoren      Bassen 
Jan Blom       Jan Kolkman 
Bert Busz      Herman Postma 
Emile de Kleine    Hans ter Veen  
Siebren van der Meer    Doeke Visser 
Reitze Siebesma    Hindrik Visser  
Roel Stavast      
 

http://www.moderatocantabile/
http://www.nanatchikhinashvili.nl/
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Sergej Rachmaninoff (1873 – 1943) 
 
Vespers van de veelzijdig Russische pianist en componist Sergej Rachmaninoff heeft 
eigenlijk als titel Opus 37 of Nacht Vigilie. Binnen het Russisch-orthodoxe geloof maken de 
vespers deel uit van de vigilie, de avond vóór de viering van bepaalde religieuze feestdagen. 
Rachmaninoff was van jongs af aan al gefascineerd door de oude, statische melodieën van 
de orthodoxe liturgie. Die interesse uitte zich in composities, waarin na verloop van tijd ook 
de invloed van typisch Russische gezangen merkbaar werd. 
Het werk bestaat uit vijftien delen en wordt a capella gezongen. 
In Vespers gebruikt Rachmaninoff de confrontatie tussen eeuwenoude melodieën, stijlen en 
gevestigde harmonische waarden aan de ene kant, en de eigen interpretatie en bewerking 
van deze traditie aan de andere kant om zo één van de grootste composities uit de 
Russische koortraditie te creëren. 
Vespers werd voor het eerst uitgevoerd in 1915 in Moskou. Tijdens het Sovjetregime stond 
de compositie echter op de verboden lijst, pas in 1965 werd het werk opnieuw te voorschijn 
gehaald en begon het aan een ware opmars. Misschien verklaren de woorden van 
componist Grigori Prokofiev het succes van de compositie: “het mirakel ligt in de fusie van 
het simpele en het serene”. 
Tijdens de begrafenis van Rachmaninoff werd de Vijfde hymne van Vespers ten gehore 
gebracht. 

Voor de kerkelijke dienst en concertuitvoering bestaat er een ‘verkorte versie’ van Vespers 
voor groot koor van ongeveer 70 minuten. Binnen die tijdsduur wordt een brede waaier aan 
emoties uitgedrukt, zonder de soberheid van de traditionele kerkdienst uit het oog te 
verliezen. De Vespers vraagt een zeer grote stemomvang met diepe baspartijen en hoge 
sopraan- en tenorpassages. In een polyfonie, zoals Vespers, is elke stempartij even 
belangrijk. In Vespers komt er echter nog een bijzondere dimensie bij: elke stempartij heeft 
zijn eigen lijn gecombineerd met een andere techniek en dynamiek. De eisen, die in dit werk 
aan een kleine bezetting en aan de dirigent worden gesteld, zijn dus extra hoog.  
Kamerkoor Moderato Cantabile zong ooit als één van de eerste koren in Noord-Nederland 
Vespers van de Russische componist Sergej Rachmaninoff in deze bijzondere bezetting.  
 
Dit jaar staat Vespers weer op het programma van Moderato Cantabile op verschillende 
locaties in Groningen en Drenthe. 
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Typering Vigilie 
 
 
Vespers 
 

1. Priidite, poklonimsja: Kom laten wij aanbidden. 
Intredelied waarin wordt opgeroepen om voor God neer te vallen en hem te aanbidden. 

 
2. Blagoslovi, dusje moja, Gospoda: Loof de Heer, mijn ziel. 

Loflied op God die alles heeft geschapen: “Divna dela Tvoya, Ghospodi”: “Groots is uw 
schepping, O Heer”. 

 
3. Blazjen moezj: Gezegend is de mens. 

“Welzalig is de mens die niet wandelt naar de raad der goddelozen”. Oproep aan de mensen 
om God te dienen en op hem te vertrouwen; een smeekbede voor verlossing.  

 
4. Svetje tichi: Vreugdevol licht. 

Loflied op Jezus Christus die bezongen wordt als het “vreugdevol licht” en als de zoon van 
God die het leven schenkt. 

 
5. Nyne otpoesjajesji: Nu laat Gij Heer. 

Danklied van de oude Simeon bij het aanschouwen van het kind Jezus tijdens de ontmoeting 
in de tempel: “Nu laat Gij Heer, Uw dienstknecht gaan, in vrede naar Uw woord; want mijn 
ogen hebben Uw heil aanschouwd”. 

 
6. Bogoroditse Devo: Verheug U, O Maagd. 

Loflied op Maria, waarin zinnen uit het “Lucasevangelie H1 39-49 (aan het begin van de 
Metten)” herkenbaar zijn. 
 

7. Sjestopsalmije: De zes hexapsalm 
“Ere zij God in den Hoge en vrede op aarde voor de mensen die van goede wille zijn.” 

 
  
Metten 
 

8. Chvalite imja Gospodnje: Looft de Naam des Heren. 
Loflied op God; “want zijn goedertierenheid is eeuwig van duur. Alleluja.” 

 
9. Blagosloven yesi, Ghospodi: Gezegend zijt Gij, o Heer. 

Zes coupletten waarin het verhaal van de opstanding van Jezus Christus wordt verteld. De 
eerste drie coupletten worden afgesloten met de frase: “Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw 
gerechtigheid”. Het vierde couplet eindigt met een Hof aan de Heilige Drie-eenheid die vaak in 
de Orthodoxe kerkdiensten te horen is: “Slava Ottsu, i Sinu, i Sviatomu Duhu”: “Eer aan de 
Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Evenals de zin die er op volgt: “I nine, i prisno, i vo veki 
vekov. Amin”: “Nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen”. 

 
10. Voskresenije Christovo vidjevsje: Nu wij de opstanding van Christus hebben aanschouwd. 

Loflied op de Opstanding van Christus, waarin in alle toonaarden wordt bezongen dat Jezus, 
die alleen zonder zonden is, voor ons mensheid aan het kruis is gestorven en weer uit het graf 
is verrezen. 
 

11. Velisjit doesja moja Gospoda Mijn ziel maakt groot den Heer (Lofzang van Maria, de moeder 
Gods). 

Gebed rond het thema: “Machtigen heeft Hij van de troon gestort en geringen verheven; 
hongerigen met gaven vervuld en rijken ledig heengezonden”. Het in het lied opvallende 
refrein luidt: “Wij verheerlijken u die eerbiedwaardiger zijt dan de Cherubijnen en zoveel 
roemrijker dan de Serafijnen. Die ongerept God het Woord hebt gebaard en waarlijk zijt de 
Moeder van God”. 

 
12. Slavaslovije velikoje: De grote doxologie (lofprijzing). 

Hierin dus zo’n beetje alle loftuitingen die men in de liturgie kan tegenkomen. Veelvuldig is te 
horen: “Blagosloven yesi, Ghospodi….”: “Gezegend zijt gij, Heer…”; alsmede de woorden 
“Slava” (Ere) en “Sviatiy” (Heilige) 
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Opstandingslied uit de Metten van Zaterdagavond 
 

13. Dnesj spasenije: Heden verlossing. 

“Laten we bezingen Hem Die uit het graf is opgestaan, de Bron van ons leven.” 
 

14. Voskres iz groba: Opgestaan zijt Gij. 

Inmiddels het vierde deel met de verrijzenis van Jezus Christus als thema. 
 
Theotoking – Moeder Godslied 
 

15. Vzbrannoj vojevode: Voor U, aanvoerster in de strijd. 

Tot slot een lied van overwinning en dankbaarheid voor “de Moeder Gods” (“Bogoroditse”): 
“Raduysa Nevesto Nenevestnaya”  
(“O Ongehuwde Bruid”).  
 

 

 
       Sergej Rachmaninoff 
© E.Y. Room 
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