
Muzikale leiding: Erik van Balen
Solisten: Isabel Delemarre, Robert Luts en Igor Bogaert

Kaarten à 20 euro (incl. 1 consumptie) zijn verkrijgbaar aan de 
zaal of te bestellen bij Mia Klünnen-de Leeuw, 

miadeleeuw009@gmail.com / tel. 070 399 72 80

Vrijdag 17 en zaterdag 18 mei 2019
Regenboogkerk, Mauritslaan 12 in Oegstgeest

Aanvang 20.15 uur

Carmina
Burana

Door De Troubadours



Carmina Burana door koor De Troubadours
Carmina Burana (‘liederen uit Beuren’) is de naam van de grootste en beroemdste 
verzameling middeleeuwse teksten uit de 13e eeuw, afkomstig uit de abdij van 
Benediktbeuren in Beieren. Wat het zo bijzonder maakt (voor die tijd), is dat het 
wereldlijke (en niet geestelijke) gedichten en liederen zijn. 
Uit deze verzameling (van zo’n 200 teksten!) heeft Carl Orff in 1937 een selectie van 
24 liederen op muziek gezet; het is deze Carmina Burana die wij zo goed kennen en 
die wereldberoemd is geworden. 
Orffs Carmina Burana beschrijft drie grote thema’s: lente/zomer, de herberg en de 
liefde, omlijst door de hymne aan Fortuna, de godin van het (nood)lot. 
Orff beeldt het lot af als een soort rad van fortuin waaraan de mens is onderworpen; 
geniet daarom van je geluk zolang het kan, het duurt vaak maar even.

Het koor De Troubadours verheugt zich erop om dit muziekspektakel na 8 jaar 
wederom ten gehore te brengen, waarbij ook dit jaar weer een kinderkoor mee zal 
zingen.

Aan het concert werken drie bekende solisten mee: sopraan Isabel Delemarre, 
tenor Robert Luts en bariton Igor Bogaert. 

Begeleiding door twee vleugels en slagwerk, zoals het door Orff oorspronkelijk 
is geschreven. De pianisten zijn Tatiana Kiourou en Annemarie Ruiters, de 
slagwerkers zijn Anneke Donker Kaat en Stephen Eelhart.
 
De muzikale leiding van het concert ligt bij Erik van Balen, al jaren vaste dirigent 
van het koor.

Wij zien u graag op 17 en 18 mei in de

 Regenboogkerk te Oegstgeest!

Voor meer informatie bezoek onze website

www.detroubadours.com


