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Koren uit Schipluiden zingen voor nieuwe burgemeester Delft! 

De koren/zangverenigingen Vivace en St. Michaël uit Schipluiden voeren op vrijdag  

28 oktober in het Armamentarium in Delft de Carmina Burana van Carl Orff uit.  

Koos van Beurden dirigeert beide koren, een groot orkest en de solisten Diane Verdoodt 

(sopraan), Seil Kim (tenor) en Hans Christian Hinz (bas). Speciale gast bij dit concert is de 

nieuwe Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt. Vivace en St. Michaël willen haar dit 

concert graag aanbieden omdat zij van 1994 tot 2003 burgemeester van Schipluiden is 

geweest en heel veel heeft betekend voor beide zangverenigingen. 

De Carmina Burana is een werk met een grote dynamiek. Carl Orff (1895-1982) 
componeerde het stuk op teksten in het Latijn en middelhoog Duits uit de Middeleeuwen. 
Het werd in 1937 voor het eerst uitgevoerd in Frankfurt. Het eerste deel van de compositie 
genaamd ‘In de Lente’ bestaat uit liefdesliederen, het tweede deel ‘In de Taverne’ uit drank- 
en gokliederen en het derde deel ‘In de hof der liefde’ uit liederen over de zinnelijke liefde. 
Het geheel wordt voorafgegaan en besloten door een hymne aan Fortuna, de godin van het 
lot. Dit is ook het bekendste deel van het stuk en het werd vaak gebruikt in films en 
reclames.  

Carl Orff werd geboren in München, waar hij ook is overleden. Vanaf zijn vijfde jaar 
studeerde hij piano, drum, cello en orgel. Op deze jonge leeftijd schreef hij ook zijn eerste 
compositie. Hij studeerde aan de Staatliche Akademie der Tonkunst in München om daarna 
als componist vooral te werken aan muziek voor piano en zang. Hiernaast was hij werkzaam 
als muziekpedagoog. Hij heeft zich vooral bezig gehouden met het stimuleren van 
muziekonderwijs aan kinderen en heeft daarvoor ook een eigen methode ontwikkeld.  

Het is niet de eerste keer dat Vivace en St. Michaël de Carmina Burana uitvoeren. De laatste 
keer gebeurde dat in de open lucht tijdens de gedeeltelijke opening van de A4 bij Delft in 
1998.  

Het concert begint op 28 oktober om 20.00 uur in het Armamentarium. Korte Geer 1 in Delft.  

Tot begin 2014 was daar het Legermuseum gevestigd. 

Kaarten kosten € 22,00 (jongeren t/m 18 jaar €11,00). Ze kunnen digitaal worden besteld via de 

website www.zangverenigingvivace.nl , maar zijn ook aan de zaal verkrijgbaar. 

 

 

 

 

 



Achtergrondinformatie 

 Over het stuk 

"Carmina Burana" is een niet-middeleeuwse compositie in geheel eigen stijl. Orff selecteerde 
in 1935 een aantal liederen uit de middeleeuwse Carmina Burana en schreef er zijn eigen 
muziek bij. Naast de muziek schreef hij ook een lichtprogramma. De ondertitel was dan ook: 
Profane liederen gezongen door solisten en koor, begeleid door instrumenten en magische 
beelden. Orff schreef het stuk origineel voor solisten, koor, twee vleugels en slagwerk. Later 
herschreef hij de instrumentatie van "Carmina Burana" naar één geheel voor een 
symfonieorkest. Op 8 juni 1937 was de wereldpremière in de opera van Frankfurt.  

Carl Orff liet zich bij het componeren niet alleen inspireren door de middeleeuwse teksten, 
maar vooral ook door de afbeelding op de eerste bladzijde van het middeleeuwse 
handschrift in de Bayerische Staatsbibliothek. Op deze miniatuur zien we een wiel, het is het 
rad van fortuin. Onderaan het wiel ligt een koning in de modder, erbij staat: regnum non 
habeo, oftewel: ik heb geen koninkrijk. Links stijgt hij op met het wiel, erbij staat: Regnabo, 
oftewel, ik zal regeren. Bovenaan het wiel zit hij op de troon: regno, oftewel: ik regeer. 
Rechts daalt hij met het wiel af, erbij staat regnavi: ik heb geregeerd. De koning eindigt weer 
waar hij begon: onderaan.  

De compositie vertelt hetzelfde verhaal. We beginnen onderaan het wiel: het noodlot wordt 
beklaagd. Dan komt de lente, de natuur komt tot bloei en de liefde bloeit ook op, dit mondt 
uit in de lyrische uitroep: ik zou alles geven om bij de koningin van Engeland in de armen te 
liggen; hiermee zijn we bovenaan het wiel aangeland, in zekere zin is het koningschap 
bereikt. Vervolgens dalen we langzaam weer af, de afdaling is een overgave aan de liefde, 
die uitmondt in de totale overgave: Dulcissime, totam tibi subdo me, oftewel: allerzoetste, ik 
onderwerp me geheel en al aan jou. Daarmee is de cirkel rond. 

Orff beeldt het leven uit als een soort rad van fortuin. Motto van het stuk is: Soms heb je 
geluk, maar de dag erna kan je alweer helemaal in de put zitten. Het is daarom belangrijk 
volop te genieten van de momenten van intens geluk, want het duurt vaak maar even.  

Carl Orff 

Carl Orff (geboren in München op 10 juli 1895 en aldaar overleden op 29 maart 1982) was 
een Duits componist, pedagoog en theaterman.  

Vanaf zijn vijfde jaar studeerde Carl Orff piano, drum, cello en orgel. Op deze jonge leeftijd 
schreef hij ook zijn eerste compositie. Hij studeerde aan de Staatliche Akademie der 
Tonkunst in München om daarna als componist vooral te werken aan muziek voor piano en 
zang. Hiernaast was hij werkzaam als muziekpedagoog; in 1924 stichtte hij met Dorothee 
Günther de Güntherschule. Hiervoor schiep hij het naar hem genoemde Orff-Schulwerk. 

Voor de Olympische Spelen van Berlijn (1936) schreef hij "Kinderreigen", voor de Olympische 
Spelen van München (1972) schreef hij "Gruß der Jugend". Met Gunild Keetman publiceerde 
hij vijf bundels muziek uit "Musik für Kinder". Kinderen moesten zichzelf door muziek leren 
kennen. Zijn werk werd later ook in de Heilpedagogiek gebruikt. 



Orff is vooral bekend door zijn compositie Carmina Burana uit 1937 die het eerste deel van 
een trilogie is. De twee andere delen zijn: "Catulli Carmina" en "Trionfo di Afrodite", samen 
heet de trilogie "Trionfi" ofwel triomf. Zijn werk "De temporum fine comoedia" (Het spel van 
het einde der tijden), voor groot gemengd koor, knapenkoor en orkest ging op 20 augustus 
1973 tijdens de Salzburger Festspiele o.l.v. Herbert von Karajan in première. 

 


