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Voyage to Creation

Toonkunstorkest Leiden

Welkom aan boord
Het is

bijna twee eeuwen geleden dat de HMS Beagle werd gebouwd,
het zeilschip waarmee Charles Darwin later rond de wereld
reisde, wat hem uiteindelijk inspireerde tot de evolutietheorie.
Hoewel algemeen geaccepteerd, is deze theorie anno 2018 in sommige kringen
echter nog steeds op zijn zachtst gezegd omstreden en gelooft men dat de wereld
geschapen is, het zogeheten creationisme.
Evolutie of creationisme, het is een discussie waar uw voorzitter een mening over
heeft, maar die hij verder graag op gepaste afstand gadeslaat. In ieder geval op
sommige terreinen is er wel degelijk reden om in een schepping te geloven,
bijvoorbeeld waar het de nieuwste creatie van onze dirigent en scheppend
toonkunstenaar Jeppe Moulijn betreft. Over zijn oratorium Voyage to Creation, dat
wij in het najaar van 2019 ten gehore zullen brengen, heeft u ongetwijfeld al eerder
gehoord.
Jeppes scheppingsdrang is op zijn beurt overgeslagen op een aantal van onze
bestuursleden, die geïnspireerd raakten tot het samenstellen van een serie themanieuwsbrieven. Vol trots op deze uitingen van ongebreidelde creativiteit mag ik u
hiervan het eerste nummer presenteren.
Ondanks dat we in de eerste helft van 2019 eerst nog met twee andere
programma’s aan de slag zullen gaan, zullen we u met deze Voyagenieuwsbrievenserie op de hoogte houden van de voorbereidingen, belangrijke
logistieke zaken, leuke wetenswaardigheden en natuurlijk ook de thematische
achtergrond van het oratorium.
Tot slot starten we in het voorjaar 2019 met de crowdfundingsactie van de Voyage,
nodig om dit ambitieuze project tot een succesvol muzikaal, maar ook financieel
eind te brengen. Hierbij zullen we de hulp van iedereen, van orkest- tot koorleden,
onze trouwe fans en andere belangstelleden hard nodig hebben! Binnenkort meer
hierover.
Namens het bestuur wens ik u veel leesplezier en een fijn en vooral muzikaal 2019!
Jonathan Huizer, voorzitter Toonkunstorkest Leiden

Beste vrienden reisgenoten!

Over

minder dan een jaar is het zover: de première van Voyage to
Creation. Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is zoveel
uitstekende koren te enthousiasmeren voor dit project en zo een
geweldig groot koor te vormen: Leiden English Choir, het Kamerkoor CM, het
Leiderdorps Kamerkoor en het Leids Projectkoor.
Ook is er in de afgelopen weken weer ontzettend veel werk verzet. Er waren al 150
prachtige vocal scores (klavieruittreksels) gemaakt, en nu zijn er ook een
geweldige, zoveel mogelijk foutloze, orkestpartituur en de set met orkestpartijen
- ook met de computer en ook met een al volledig voltooid werk nog een enorme
en secure klus; mijn respect voor het vak van uitgever stijgt…
Uiteraard zal de instudering veel van eenieder gaan vergen: ik vind mijn eigen werk
doorgaans bijzonder lastig om te dirigeren, het is voor iedereen nieuw en
uitdagend en het zal dus van alle 185 koor- en orkestleden grote inzet en
toewijding vragen. Het zal bij mij in ieder geval niet aan wilskracht ontbreken om
het allerbeste uit iedereen te halen. Ik hoop, maar reken er toch wel op, dat ik
daarbij voldoende distantie en humor kan bewaren, anders moeten de
deelnemers mij maar even tot de orde roepen.
Ook gaan we zoveel mogelijk publiciteit genereren, via alle media en via een
voordekunst crowdfunding-campagne, en natuurlijk willen we beide concerten
helemaal uitverkocht zien te krijgen!
Ondertussen wens ik iedereen heel veel plezier en succes bij komende
concerten en ik verheug mij erop binnenkort met de eerste
orkestrepetities van de Voyage te beginnen!
Jeppe Moulijn

Voyage to Creation tijdens de Leidse
Nacht van Ontdekkingen 2018
Jeppe Moulijn vertelde op 15 september 2018 tijdens de Nacht van
Ontdekkingen hoe hij op het idee kwam voor dit muziekstuk en
wat hij ermee wil zeggen. Een achtkoppige delegatie van het
Kamerkoor CM, pianist Peter van Oosten en zelfs Stephen Hawking
was te horen in een voorproefje op het oratorium, dat in december
2019 in zijn geheel te horen zal zijn. De twee lezingen om 19.30 en
om 20.15 uur werden goed bezocht.
In Voyage to Creation verbindt dirigent en componist Jeppe Moulijn
twee verschillende werelden met elkaar. Het scheppingsverhaal uit
de bijbel combineert hij met teksten van Darwin en Stephen
Hawking. Op 1 december 2019 is de wereldpremière in de
Stadsgehoorzaal en de zaterdag erna, op 7 december, wordt het
stuk nogmaals uitgevoerd in het Muziekcentrum van de Omroep in
Hilversum.

J E P P E I N AC T I E

Crowdfunding
De Voyage is niet alleen een heel leuk, maar ook een flink
kostbaar project. Om alles te kunnen betalen gaan we
crowdfunden! Hieronder beantwoorden we alvast wat vragen
daarover, zodat iedereen zich straks vol voor de campagne kan
inzetten.

Hoe gaan we crowdfunden? En wanneer?
In maart starten we een crowdfundingscampagne op
voordekunst.nl.

Hoeveel geld is er nodig?
We willen met de campagne binnen een maand €10.000 bij
elkaar brengen. Fonds 1818 heeft toegezegd hiervan €2500 op
zich te nemen, dus dan blijft er €7500 over om op te halen bij
het grote publiek en via koor- en orkestleden.

Wat krijgen de donateurs voor hun bijdrage?
Sowieso maakt elke donateur natuurlijk met zijn of haar
bijdrage de wereldpremière (plus een vervolgconcert) van dit
bijzondere project mogelijk. Wie een bedrag van €10
overmaakt, is verzekerd van eeuwige dankbaarheid. Bij iets
hogere bedragen zijn er leuke tegenprestaties, variërend van
bijvoorbeeld een certificaat met een persoonlijke maat uit
het oratorium, een kijkje achter de schermen bij een
orkestrepetitie, tot een masterclass dirigeren van Jeppe
Moulijn.

Aan welke kosten wordt het geld besteed?
Bijvoorbeeld: de zaalhuur van de Stadsgehoorzaal en het
Muziekcentrum van de Omroep, huur van slagwerk plus een
aantal invallers. Dan is er nog een bariton (Michael
Wilmering), een reserve-bariton voor als Michael onverhoopt
ziek is, het repetitieweekend met op zondag 100 koorleden,
kopieerwerk voor alle koor- en orkestpartijen, drukwerk voor
de PR, etc. etc…
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Reisgids
Tijdens het componeren van het oratorium heeft Jeppe
Moulijn een reisgids gemaakt, waarin hij deel voor deel beschrijft
welke ideeën en gedachtengangen ten grondslag lagen aan zijn compositie.
Hieronder volgt Jeppes introductie tot deze reisgids. De citaten tussendoor zijn
afkomstig uit een interview met Jeppe in het Leidsch Dagblad van 13 september 2018.
Hoewel ik vind dat kunstwerken voor zichzelf moeten kunnen spreken, denk ik
toch dat het interessant is om vanaf het begin een gids te hebben voor alle
achtergronden, expliciete en impliciete betekenissen en elementen van het stuk,
tekstueel en muzikaal. Het basisidee is simpel: een toonzetting van het (eerste)
Bijbelse scheppingsverhaal (gezongen door het koor), gecombineerd met teksten
uit Darwins De Reis van de Beagle (gezongen door een bariton-solist). Al is het
onderwerp nog zo veelomvattend en de opzet monumentaal, het is ook een reis
geworden door mijn platenkast, mijn muzikale universum, waar je soms misschien
ingewikkelde contrapuntische technieken tegenkomt, maar vaker filmmuziekachtig klankspektakel, citaten of stijlcitaten variërend van The Planets van Holst en
Disney's Jungle Book, tot het werk van Adams of Ligety, of zelfs een Shanty .

Het idee voor het schrijven van dit werk ontstond na een anekdote: als dirigent
studeerde ik met een orkest Haydns Die Schöpfung in. Na de Vorstellung des Chaos,
waar het werk mee begint, volgt op de tekst "Und es war LICHT" een stralend,
overdonderend C-groot-akkoord, een epifanie van klank. (Dit zullen we bij dit
project voor de pauze uitvoeren.) Ik refereerde aan dit moment als "de oerknal".

Dit tot de onuitsprekelijke woede van een van de violisten, afkomstig uit Rijssen,
uit een orthodox gereformeerd milieu. Dus ook in de eenentwintigste eeuw, in
Nederland, kan alleen al het 'vermengen' van beide wereldbeelden nog leiden tot
woede en verontwaardiging.
Mijn visie is dat beide wereldbeelden kunnen samengaan, en elkaar niet uitsluiten
- als de religie bereid zou zijn heilige boeken niet naar de letter te nemen en de
wetenschap bereid zou zijn niet alle metafysica onmiddellijk te ridiculiseren. Aan
beide kanten berust het onvermogen om hierin de ander te erkennen volgens mij
uiteindelijk op een gebrek aan verbeeldingskracht, een gebrek aan poëzie in de
beschouwing van de wereld. Enerzijds een gebrek aan verbeeldingskracht om de
poëtische, metaforische kracht van het Bijbelse scheppingsverhaal te kunnen
zien (door het letterlijk te nemen), anderzijds een gebrek aan verbeeldingskracht
om te kunnen erkennen dat er voor de mensheid meer van belang is dan
uitsluitend het empirisch waarneembare.

Mijn oorspronkelijke opzet was dan ook vooral om een stuk te schrijven dat beide
visies tracht te verenigen. Maar tijdens het werken aan het 'libretto' (vooral dus
het maken van een keuze uit het werk van Darwin) kwam hier juist een veel meer
confronterende dimensie bij: in Genesis 1 geeft God de mens de opdracht te
"heersen over de vissen van de zee, de vogels in de lucht, het vee, over heel de
aarde". Men kan beargumenteren dat dit tevens een ‘zorgplicht' inhoudt, maar de
manier waarop de mensheid deze 'opdracht' veelal in de praktijk heeft gebracht en
brengt, niet zelden met de Bijbel in de hand, bedreigt ons nu in ons voortbestaan.
Naar mijn idee is het onmogelijk vandaag de dag deze materie ter hand te nemen
en dit aspect te negeren. Darwin beschrijft in zijn reisverslag van 1831-1836 al de
soms desastreuze gevolgen van menselijk ingrijpen in de natuur.

Voor ik aan het stuk begon, moest ik één heel groot probleem overwinnen: And
God said: "Let there be light": dat moest natuurlijk het meest explosieve, ultieme
moment in het hele stuk worden. Maar als ik de Bijbel slaafs zou volgen, dan zou
dat moment vrijwel aan het begin van het stuk komen, en daarmee zou ik dan
meteen al mijn compositorische kruit verschieten. Daarom begin ik niet helemaal
aan het begin van de Bijbel, maar bewaar ik dat voor een Epiloog. Als je dit
moment uit de Bijbel, zoals ik, interpreteert als een profetische vooruitblik op
onze huidige kennis over het begin van alles, de oerknal dus, dan is Darwin als
'klankbord' ook niet meer toereikend, en in plaats daarvan roep ik de hulp in van
astrofysicus Stephen Hawking en een opname van zijn beroemde spraaksynthesestem. Dit maakt deze vrijheid ten opzichte van de Bijbel dramatisch kloppend, en
de eerste en de laatste tekst van het koor is nu dezelfde. Dat suggereert niet een
lineaire vertelling maar eerder een cyclus, een reis rond de Wereld, die weer
uitkomt waar zij begon.

Weetjes
Uitgelicht: de zeekat
In deze rubriek lichten we steeds een klein tipje van de
sluier van de Voyage op. Deze keer: de zeekat, in het
Engels: cuttlefish. De zeekat is een inktvis die zijn vorm
en kleur kan aanpassen aan de zeebodem waar hij
overheen zwemt. Het dier kan bovendien zijn prooien
totaal hypnotiseren met bijzondere lichteﬀecten op zijn
huid. Kortom: een bijzonder beest, en dat vond Darwin
ook. Hij ontdekte en beschreef dit bizarre dier tijdens zijn
reis met de Beagle. In de Voyage probeert Jeppe de zeekat
te vangen met glibberige non-vibrato akkoorden in de
violen, oplichtende celesta-arpeggio's, een bubbelende
basklarinet en een knorrende contrafagot.

HAP!

Boventiteling
Voor de uitvoering van Voyage to Creation worden de Engelse teksten
die door solist en koor worden gezongen in het Nederlands vertaald
en als boventitels gepresenteerd. Daar komt best wel wat bij kijken.

De vertaling
Allereerst moest de Engelse tekst naar het Nederlands worden
vertaald. Met een omvang van ruim 2000 woorden was dat geen
grote klus en de ruwe vertaling is dan ook al klaar. Wel zijn er wat
details te controleren en moet van bepaalde begrippen de juiste
betekenis nog worden bevestigd.
De Nederlandse tekst moet de Engelse uiteraard zoveel mogelijk
volgen, wat met 19e-eeuws proza soms lastig is. Darwin gebruikte
vaak nogal beeldende taal. In de zin “The object of the expedition
was to complete a survey of Patagonia and Tierra del Fuego,
commenced under Captain King in 1826 to 1830, to survey the shores
of Chile, Peru, and of some Islands in the Pacific, and to carry a chain
of chronometrical instruments around the world” kostte het deel
“to carry a chain of chronometrical instruments around the world”
wel wat moeite. In de Nederlandse versie wordt het laatste stuk van
die zin waarschijnlijk als volgt: “... en het uitvoeren van een reeks
chronometrische waarnemingen rondom de wereld.”
En wat te denken van een zin als: “The vessel drove before her bows
two billows of liquid phosphorus, and in her wake she was followed
by a milky trail.” Dekt de volgende vertaling de lading?: ”Het schip
stuwde voor de boeg twee golven van vloeibare fosfor en in zijn
kielzog werd het gevolgd door een melkachtig spoor.”

“. . . E N H E T U I T V O E R E N
VA N E E N R E E K S
CHRONOMETRISCHE
WA A R N E M I N G E N
R O N D O M D E W E R E L D .”

De vertaling moet ook begrijpelijk zijn, want de lezer moet het in
superkorte tijd kunnen bevatten. Tegelijkertijd moeten de
boventitels zoveel mogelijk parallel lopen met wat wordt gezongen.
Waar de zinsbouw van het Nederlands normaal gesproken anders is
dan die van het Engels, kun je voor boventitels zinnen niet zomaar
omgooien. In de openingszin van de Voyage zou je in de Nederlandse
versie bijvoorbeeld de datum een stuk naar voren halen, maar
mensen die de boventitels lezen (en tegelijkertijd luisteren) zouden
dan de aansluiting missen: “After having been twice driven back by
heavy southwestern gales, Her Majesty's ship the Beagle, a ten gun
brig, under the command of Captain Fitz Roy, royal navy, sailed from
Devonport on the 27th of December 1831.”

De boventitels
Wanneer de vertaling binnenkort de zegen van de componist heeft
ontvangen, wordt de tekst opgedeeld in afzonderlijke boventitels en
met behulp van bepaalde software ingevoerd in een Apple Mac. Per
titel kunnen 1 tot 2 regels worden gebruikt, met elk niet meer dan 45
lettertekens. Een lezer kan maximaal 20 tekens per seconde lezen,

dus een boventitel met 1 volle regel moet ruim 2 seconden worden
getoond (en een boventitel met 2 volle regels dus 4 seconden).
Wanneer alleen de bariton aan het woord is, dan wordt uiteraard
alleen zijn tekst getoond. Regelmatig zingen solist en koor samen.
De solist zingt dan tekst van Darwin, terwijl het koor het
scheppingsverhaal vertelt. In die gevallen wordt op de eerste regel
de tekst van de bariton getoond en op de tweede regel die van het
koor.
Tijdens de uitvoeringen hangt er een boventitelscherm van 4 meter
breedte en 40 cm hoogte boven het orkest. Via een kabel worden de
boventitels naar de lichtbak verstuurd en de titelregisseur moet
telkens met een druk op de knop de volgende titel laten verschijnen.
Op het scherm van de titelregisseur hebben alle titels een nummer
en deze nummers worden ook in de koorpartituur genoteerd. De
koorpartituur is niet de complete dirigentenpartituur, maar bevat
alleen de partijen van de solist en de 4 koorstemmen en dus alle
gezongen teksten. Daaronder staan dan nog twee balken waarin
Jeppe de partijen van de tientallen verschillende strijk- en
blaasinstrumenten heeft herschreven voor 10 vingers op 1 piano. De
titelregisseur moet dus in staat zijn deze partituur te volgen.
Boventitels zijn bijvoorbeeld bij operavoorstellingen al nauwelijks
meer weg te denken. En ze voegen inderdaad echt veel aan een
uitvoering toe. Wij zijn daarom blij dat we hebben besloten de extra
kosten ervan in de begroting op te nemen.

twee golven van vloeibare fosfor

Voyage to Creation in getallen
1 solist (bariton)

100 koorleden
1 piano

23 blazers
55 minuten muziek

1 jaar componeren tot het
eindresultaat

136 pagina’s partituur

1 harp

123 pagina’s
klavieruittreksel

16 soorten slagwerk,
inclusief 1 celesta
85 orkestleden
50 strijkers ongeveer, verdeeld
over 5 strijkersgroepen
1382 maten

En er valt ook nog wat te leren!
Lezingen
Het onderwerp van het oratorium Voyage to Creation leent zich goed
voor lezingen en debatten vanuit verschillende invalshoeken.
Voordat in december 2019 de wereldpremière is, vinden dan ook
enkele activiteiten plaats. Studium Generale van de Universiteit
Leiden verzorgt een aantal lezingen in het 2e of 3e kwartaal
2019. Deze lezingen worden gegeven door sprekers met verschillende
wetenschappelijke achtergronden, zoals theologie, evolutiebiologie,
filosofie en musicologie. Jeppe Moulijn draagt hier ook zelf aan bij in
de vorm van een ‘Horatorium’; een hoorcollege over het oratorium
en zijn inspiratiebronnen.
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