Ihr grünen Totenkränze
Könnt wohl die Zeichen sein,
Die müde Wandrer laden
Ins kühle Wirtshaus ein.

24. Der Leiermann
Drüben hinterm Dorfe
Steht ein Leiermann
Und mit starren Fingern
Dreht er, was er kann.

Sind denn in diesem Hause
Die Kammern all besetzt?
Bin matt zum Niedersinken,
Bin tödlich schwer verletzt.

Barfuß auf dem Eise
Wankt er hin und her,
Und sein kleiner Teller
Bleibt ihm immer leer.

O unbarmherz’ge Schenke,
Doch weisest du mich ab?
Nun weiter denn, nur weiter,
Mein treuer Wanderstab!

Keiner mag ihn hören,
Keiner sieht ihn an,
Und die Hunde knurren
Um den alten Mann.

22. Mut!
Fliegt der Schnee mir ins Gesicht,
Schüttl’ ich ihn herunter.
Wenn mein Herz im Busen spricht,
Sing ich hell und munter.

Und er läßt es gehen
Alles, wie es will,
Dreht, und seine Leier
Steht ihm nimmer still.

Höre nicht, was es mir sagt,
Habe keine Ohren;
Fühle nicht, was es mir klagt,
Klagen ist für Toren.

Wunderlicher Alter,
Soll ich mit dir gehn?
Willst zu meinen Liedern
Deine Leier drehn?

Lustig in die Welt hinein
Gegen Wind und Wetter!
Will kein Gott auf Erden sein,
Sind wir selber Götter!

(Urtext der Neuen Schubert-Ausgabe, Bärenreiter)

23. Die Nebensonnen
Drei Sonnen sah ich am Himmel stehn,
Hab lang und fest sie angesehn.
Und sie auch standen da so stier,
Als wollten sie nicht weg von mir.
Ach, meine Sonnen seid ihr nicht!
Schaut andern doch ins Angesicht!
Ja, neulich hatt’ ich auch wohl drei;
Nun sind hinab die besten zwei.
Ging nur die dritt’ erst hinterdrein!
Im Dunkeln wird mir wohler sein.

WINTERREISE - HET BOEK
Binnenkort verschijnt het boek Winterreise met de prachtige fotografie van
Donald Bentvelsen. In hardcover-boek
bestaat uit de liedteksten van Wilhelm
Müller met de daarop geinspireerde
foto’s.
Bezoekers van het concert kunnen voor
deze bijzondere uitgave intekenen. U
betaalt bij voorintekening slechts € 35,-.
(De winkelprijs bedraagt € 45,-).
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WINTERREISE
Frank Hermans, bas-bariton
Thom Janssen, piano
Donald Bentvelsen, fotografie

In 1827 liet Franz Schubert zijn vrienden na een ‘Schubertiade’ verbijsterd achter nadat hij in twee series
van 12 liederen ‘Winterreise’ voorzong en speelde. De
teksten waren van Wilhelm Müller, een dichter die we
nu vergeten zouden zijn, ware het niet dat…Een jaar
later zou Schubert op 31-jarige leeftijd overlijden. Ook
toen was dat jong.
Waarom willen Thom, Donald en ik dit verhaal opnieuw vertellen? We studeren al jaren afzonderlijk aan
dit meesterwerk wat je muzikaal en tekstueel steeds
aangrijpt. Via Meinard Kraak ontmoetten we elkaar en
nu willen we samen de boodschap van tekstdichter en
componist doorgeven, geïllustreerd door foto’s. ‘Winterreise’ vertelt ons verschillende dingen.
Winter is een tijd van ogenschijnlijke stilstand: het is
koud, op het land is niets meer te doen, de bladeren
zijn gevallen, de dagen zijn kort en er is weinig licht.
Mensen gaan van buiten naar binnen en zoeken elkaar
op met eten, drinken, zang en spel. Ze vertellen elkaar
verhalen.
In deze tijden (Corona!) zijn veel mensen eenzaam en
drinken en eten ze alleen, hun stem wordt nauwelijks
gehoord. Mensen zijn gestorven of ze zijn van elkaar
vervreemd. Ze keren zich naar binnen…Wat deze (innerlijke) reis mij/ons vertelt is een hoofdpersoon in een
bubbel die vereenzaamt in zijn aannames en zijn blik
steeds meer vernauwt. Het beeld is grauwgrijs met af
en toe een tintje groen, een zonnestraal, maar het licht
dooft langzaam en de hoop vervliegt.
Dit verhaal moet opnieuw verteld worden, opdat meer
mensen deze ‘Winterreise’ leren kennen, maar deze
niet helemaal bewandelen en een andere uitweg
zoeken dan onze hoofdpersoon… We kunnen kijken
en luisteren vanuit verschillende gezichtspunten naar
deze hoofdpersoon waarvan we geen compleet beeld
krijgen, hij ontsnapt ons steeds… Schubert moest van
zijn vader onderwijzer worden, maar hij onderwees
ons met zijn muziek…
Hij heeft velen na hem geïnspireerd en Wilhelm Müller
bleek een inspiratiebron voor Heinrich Heine te zijn.
Het is een bijzonder seizoen: het is 35 jaar geleden
dat ik begon als koorzanger, 30 jaar geleden dat ik
voor het eerst betaald werd als solist. Ook ben ik 25
jaar actief als zangdocent/ondernemer. Dat moet, ondanks alles, gevierd worden!
Daarom laat ik mij graag zien en horen als zanger met
een goed verhaal, samenwerkend met geweldige
collega’s, gedragen door het publiek dat er nog steeds
is voor dat verhaal.
Frank Hermans
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Frank Hermans studeerde naast schoolmuziek zang aan de
Fontys Hogescholen in Tilburg bij Hans Smout, Marius van Altena en Bernard Kruysen. Na zijn studie werd hij onder andere
gecoacht door Paula de Wit, Peter Harrison en Meinard Kraak.
Sinds kort heeft hij lessen bij Maarten Koningsberger.
Sinds zijn afstuderen wordt hij regelmatig gevraagd voor
oratoria in heel Nederland.In 2010 maakte hij zijn debuut als
Christus in de Matthäus-Passion van Bach in België en zong
hij de Kindertotenlieder van Mahler in Grenoble, Lyon en
Parijs. Tussen 2011 en 2016 gaf Frank regelmatig concerten
(Brahms Requiem) en masterclasses in Argentinië en Uruguay
aan professionals en gevorderde amateurs.
Als ensemblezanger zong Frank onder andere bij het Gewandhaus Kammer Chor in Leipzig, de Nederlandse Bach
Vereniging en sinds 2017 ook bij het Nederlands Kamer Koor.
In Duitsland zingt hij onder andere bij Chorwerk Ruhr en Rheinische Kantorei, in België bij Choeur de Chambre de Namur.
Behalve van oratorium houdt Frank ook van liedrepertoire: in
2012 verscheen zijn derde CD met Lies Colman: ‘C’est l’extase
langoureuse…’ (Debussy, Fauré, Poulenc). In die hoedanigheid
werkt Frank samen met Myrto Tzelisi en met Thom Janssen.
Daarnaast verzorgt hij zanglessen en stemvorming bij Factorium Cultuurmakers in Tilburg en heeft al 25 jaar een privépraktijk in Oisterwijk. Ook werkte hij vocaal met dirigenten
via Stichting Maestro en verzorgt hij workshops stemvorming
binnen de provincie Brabant en daarbuiten.
Thom Janssen studeerde piano bij Jaap Spaanderman, Jan
Wijn en Herman Uhlhorn. Hij rondde zijn studie cum laude
af als uitvoerend musicus in Utrecht. Naast zijn pianostudie
sloot hij een studie muziektheorie af. Hij specialiseerde zich
in liedbegeleiding bij Rudolf Jansen, Martin Isepp en Helmut
Deutsch. Daarnaast studeerde hij aan het Franz-Schubert-Institut in Baden bei Wien, nam deel aan de internationale
Schubert masterclass van Robert Holl en werd uitgenodigd
voor een studie aan de Academie Musicale de Villecroze in
Zuid-Frankrijk. Verder begeleidde hij masterclasses van Elly
Ameling, Hans Hotter, Walter Berry en Wolfgang Holzmair. Als
liedbegeleider trad hij op tijdens gerenommeerde concoursen
als het Elisabeth Concours te Brussel, het Mozarteum Wettbewerb in Salzburg en het ARD-Wettbewerb te München. Thom
is regelmatig te gast op diverse festivals, zoals het Internationaal Liedfestival Zeist, het Delft Chamber Music Festival en
het Haaglanden Festival en heeft opnames gemaakt voor
radio en tv bij o.a. Radio 4 (AVRO, NPS), Concertzender, BBC
3, Bayerischer Rundfunk en de BRT. Thom concerteerde o.a. in
Amsterdam (Concertgebouw), Frankfurt (Kaisersaal), Festspielhaus Baden-Baden, München, Madrid, Dortmund, Oostenrijk,
Frankrijk en Japan. In 2008 maakte hij zijn debuut in New
York. Hij was als hoofdvakdocent piano werkzaam op het
Alkmaars Conservatorium. Op dit ogenblik is hij docent aan
het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.
Donald Bentvelsen, zanger en fotograaf
“De beste foto’s zijn niet de foto’s die je maakt maar de foto’s
die je had willen maken. Ze zitten voor altijd op je netvlies.”
Donald is als succesvol en professioneel zanger bijna dertig
jaar werkzaam geweest op diverse podia en bij veel gerenommeerde gezelschappen waaronder de Nederlandse
Bachvereniging, het Huelgas Ensemble en The Amsterdam
Baroque Soloists. Mede onder druk van de recente ontwikkelingen in de cultuursector besloot hij zich te wijden aan de fotografie en bouwde hij zijn hobby uit tot een beroepsactiviteit.
Hij doet fotografisch verslag van muziekprojecten en portretteert daarbij de musici. Ook legt hij zich toe op landschaps- en
natuurfotografie Daarbij is zijn huidige woonomgeving, de
Waalse Ardennen, een bron van inspiratie. Donald verzorgt de
beelden die getoond worden tijdens de optredens.

16. Letzte Hoffnung
Hier und da ist an den Bäumen
Manches bunte Blatt zu sehn,
Und ich bleibe vor den Bäumen
Oftmals in Gedanken stehn.

Mein Herz sieht an dem Himmel
Gemalt sein eignes Bild,
Es ist nichts als der Winter,
Der Winter kalt und wild!
19. Täuschung
Ein Licht tanzt freundlich vor mir her,
Ich folg ihm nach die Kreuz und Quer;
Ich folg ihm gern und seh’s ihm an,
Daß es verlockt den Wandersmann.
Ach! wer wie ich so elend ist,
Gibt gern sich hin der bunten List,
Die hinter Eis und Nacht und Graus
Ihm weist ein helles, warmes Haus.
Und eine liebe Seele drin –
Nur Täuschung ist für mich Gewinn!

Schaue nach dem einen Blatte,
Hänge meine Hoffnung dran;
Spielt der Wind mit meinem Blatte,
Zittr’ ich, was ich zittern kann.
Ach, und fällt das Blatt zu Boden,
Fällt mit ihm die Hoffnung ab,
Fall ich selber mit zu Boden,
Wein auf meiner Hoffnung Grab.
17. Im Dorfe
Es bellen die Hunde, es rascheln die Ketten;
Es schlafen die Menschen in ihren Betten,
Träumen sich manches, was sie nicht haben,
Tun sich im Guten und Argen erlaben,
Und morgen früh ist alles zerflossen. Je nun, sie haben ihr Teil genossen,
Und hoffen, was sie noch übrig ließen,
Doch wieder zu finden auf ihren Kissen.

20. Der Wegweiser
Was vermeid’ ich denn die Wege,
Wo die andern Wandrer gehn,
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenhöhn?
Habe ja doch nichts begangen,
Daß ich Menschen sollte scheun, –
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenei‘n?

Bellt mich nur fort, ihr wachen Hunde,
Laßt mich nicht ruh’n in der Schlummerstunde!
Ich bin zu Ende mit allen Träumen,
Was will ich unter den Schläfern säumen?

Weiser stehen auf den Wegen,
Weisen auf die Städte zu,
Und ich wandre sonder Maßen
ohne Ruh, und suche Ruh.

18. Der stürmische Morgen
Wie hat der Sturm zerrissen
Des Himmels graues Kleid,
Die Wolkenfetzen flattern
Umher im matten Streit.

Einen Weiser seh ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick;
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.

Und rote Feuerflammen
Ziehn zwischen ihnen hin;
Das nenn ich einen Morgen
So recht nach meinem Sinn.

21. Das Wirtshaus
Auf einen Totenacker
Hat mich mein Weg gebracht;
Allhier will ich einkehren,
Hab ich bei mir gedacht.
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