
22 apr i l  2022,  20 :15 uur
Lutherse Kerk

Hamburgerstraat  9
UTRECHT

23 apr i l  2022,  20 :15 uur
Ichthuskerk
Duinkerksestraat  11
DEN HAAG

HET LOT VAN KARELIË 

K A M E R K O O R  I L M A T A R
 
 o. l .v .  Imre Ploeg

muziek van Tormis en Sibelius

 v ia



Veljo Tormis Karjala saatus
Jean Sibelius Opus 18, nr. 1,3,4,6

Jean Sibelius Rakastava
 

Kamerkoor Ilmatar 
dirigent: Imre Ploeg

 
De naam van het gloednieuwe Kamerkoor Ilmatar is geboren uit de Kalevala,

het Finse nationale epos. Ilmatar - de Godin van de lucht - daalt af naar de
zeeën. Uit haar eieren ontstaat de wereld en baart ze een zoon: Väinämöinen,

de God van de muziek. 
 

Geïnspireerd op dit beginsel zingt Kamerkoor Ilmatar over het lot van de
Kareliërs, het beroemde zingende volk van de Baltisch-Finse regio. Millennia
lang bewoonden hun voorouders de uitgestrekte bossen van de Baltische zee

tot ver in het huidige Noord-Westen van Rusland. Vandaag de dag is het
grootste deel van het volk geassimileerd in het huidige Rusland, een proces dat

werd versneld door het russificatiebeleid van de Sovjetregering. De Kareliërs
zijn echter niet bezweken: een kleine groep streeft naar een wedergeboorte van

de taal en nationaliteit. 
 

De liederen van de componisten Tormis en Sibelius zijn gebaseerd op
Karelische volksmelodieën, het typische metrum (vijf tellen in de maat) en

geheimzinnige vertellingen van de Kalevala. De muziek en inhoud ademen één
en al sjamanistische mystiek. Ze handelen over prille liefde, heldhaftigheid,

verlatenheid en de beklemmende wereld van de doden. Over de wind, over zee
en over vuur op een eiland. 

 

kaarten €17,50 /  €15 /  €10 (naar  draagkracht)
www.t icketkantoor .n l /shop/ I lmatar-Utrecht

www.t icketkantoor .n l /shop/ I lmatar-DenHaag 

 

Afbeeld ing voorkant  Lukas  van Diermen

https://www.ticketkantoor.nl/shop/Ilmatar-Utrecht
https://www.ticketkantoor.nl/shop/Ilmatar-DenHaag

