
Beste……	  

Op	  10	  mei	  2015,	  om	  15.00	  uur	  zingt	  het	  koor	  van	  het	  4	  Mei-‐Projekt	  uit	  Groningen	  in	  de	  
Nassaukerk	  (De	  Wittenkade	  111)	  in	  Amsterdam,	  met	  een	  gastoptreden	  van	  het	  
Amsterdamse	  koor	  Straat	  en	  Dijk.	  Het	  concertprogramma	  heeft	  de	  titel	  “Over	  de	  Oorlog”.	  
Noteer	  alvast	  de	  datum	  in	  je	  agenda!	  

Het	  4	  Mei-‐Projekt	  brengt	  traditiegetrouw	  op	  4	  mei	  een	  concert	  in	  Groningen,	  aansluitend	  
op	  de	  stille	  tocht	  in	  het	  kader	  van	  de	  dodenherdenking.	  Daarnaast	  zijn	  er	  altijd	  een	  aantal	  
optredens	  in	  andere	  steden.	  Het	  koor	  zoekt	  altijd	  naar	  een	  manier	  om	  het	  herdenken	  te	  
verbinden	  met	  de	  actualiteit,	  en	  dat	  te	  doen	  met	  interessante,	  oude	  en	  moderne	  muziek.	  
Vaak	  worden	  compositieopdrachten	  gegeven	  aan	  eigentijdse	  componisten.	  
	  
Lange	  tijd	  was	  het	  helder	  welke	  oorlog	  de	  inspiratiebron	  was	  voor	  het	  4	  Mei-‐Projekt.	  
Vanzelfsprekend	  WO-‐II.	  De	  tijden	  zijn	  veranderd,	  het	  blikveld	  ook.	  “Dit	  nooit	  meer”	  heeft	  
plaatsgemaakt	  voor	  het	  ontnuchterende	  besef	  dat	  oorlog	  van	  alle	  tijden	  en	  plaatsen	  is.	  
Oorlog	  is	  deel	  van	  de	  menselijke	  geschiedenis,	  deels	  vormt	  het	  ook	  deze	  geschiedenis.	  In	  
dit	  programma	  staan	  we	  stil	  bij	  de	  oorlog	  als	  condition	  humaine.	  
	  
Het	  koor	  van	  het	  4	  Mei	  Projekt	  brengt	  het	  concert	  waarmee	  ze	  ook	  optreden	  in	  het	  
noorden	  van	  het	  land.	  Straat	  en	  Dijk	  vult	  het	  aan	  met	  een	  kort	  optreden	  uit	  eigen	  
repertoire,	  en	  zingt	  mee	  met	  twee	  van	  de	  “Groningse”	  onderdelen.	  

We	  zingen	  over	  de	  verwoestingen,	  het	  zinloze	  sterven,	  het	  gemis	  van	  dierbaren,	  de	  
oproep	  om	  mee	  te	  vechten.	  Maar	  ook	  zijn	  er	  teksten	  waarin	  wordt	  aangespoord	  om	  niet	  
langer	  medeplichtig	  te	  zijn	  en	  zingen	  we	  over	  het	  verlangen	  naar	  vrede.	  Via	  teksten	  uit	  25	  
eeuwen	  geschiedenis	  worden	  de	  lotgevallen	  van	  mensen	  in	  oorlogssituaties	  met	  elkaar	  
verbonden.	  
Zoals	  altijd	  bieden	  we	  gevarieerde	  en	  interessante	  muziek,	  van	  onder	  anderen	  Frederic	  
Rzewski,	  John	  Cage,	  Irving	  Berlin,	  Rudolf	  Mauersberger,	  Galina	  Oestvolskaja	  en	  Hendrik	  
Andriessen.	  
	  
Het	  koor	  van	  het	  4	  Mei-‐Projekt	  staat	  onder	  leiding	  van	  Pieter	  Kole.	  	  
Het	  koor	  Straat	  en	  Dijk	  o.l.v.	  Jelle	  Leistra.	  Meewerkende	  musici	  zijn	  Olga	  Karelova	  op	  de	  
piano,	  Theo	  Bodewits	  op	  accordeon	  en	  Tsjisse	  de	  Jong	  op	  slagwerk.	  
	  
	  
Concert	  
Zondag	  10	  mei	  15.00	  uur:	  Nassaukerk,	  De	  Wittenkade	  111,	  Amsterdam	  
	  
Entree	  15	  euro.	  Met	  korting	  (tot	  12	  jaar,	  met	  CJP)	  8	  euro.	  
Reserveringen	  en	  meer	  informatie	  op	  www.4meiprojekt.nl.	  	  
Info	  ook	  op	  www.facebook.com/4MeiProjekt.	  


