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Welkom in NedPho-Koepel. Op precies de 400e sterfdag van dichter en 
schrijver William Shakespeare presenteert Groot Excelsior een groots 

Shakespeare programma in een van de mooiste concertzalen van de hoofdstad; deze 
NedPhO-Koepel. U proeft vanavond de sfeer van 17e-eeuwse sonnetten en voelt 
straks de dramatische romantiek tussen Romeo en zijn Julia. Het wapengekletter 
van Henry V zal u imponeren en het orkest laat u meeleven met 
het bewogen leven van Coriolanus. 

U krijgt vanavond niet alleen prachtige composities en 
een indrukwekkende orkestklank te horen; de Britse 

meesterverteller Philip Curtis neemt u mee in de teksten van 
Shakespeare waarvan u er een aantal vindt in dit programma-
boekje. Wij zitten op het puntje van onze stoel om van deze 
avond voor u een hoogtepunt in dit Shakespeare jaar te 
maken.

Harmonieorkest Groot Excelsior Amsterdam
Groot Excelsior werd in 1981 opgericht door een aantal oud-leden van Jeugdorkest 
Jong Excelsior. Nog steeds hebben veel leden van Groot Excelsior in hun jeugd in 
het jeugdorkest gespeeld.
Groot Excelsior telt circa 70 leden en musiceert op hoog niveau. Tijdens het 
muziekconcours in 2013 behaalde Groot Excelsior 89 punten en promoveerde 
daarmee naar de eerste divisie, de hoogste afdeling binnen de amateurmuziek.
Groot Excelsior heeft regelmatig concerten, soms in samenwerking met andere 
(buitenlandse) orkesten en koren, zoals tijdens het jaarlijkse Kerstconcert in de 
Westerkerk. In de zomer staan één of meerdere buitenconcerten op het programma 
zoals op de sfeervolle binnenplaats van het Amsterdam Museum.
Groot Excelsior gaat om de paar jaar op concertweekend, in juni 2015 was het Zee- 
landse Renesse de bestemming. Als voorbereiding op concoursen of grote 
concerten worden er ook studieweekenden georganiseerd, waar naast musiceren 
gezelligheid ook belangrijk is.

Dirigent Ronald Slager
Ronald Slager (1974), studeerde HaFa-directie aan het Rotterdams Conservatorium 
waar hij in 2005 zijn 2e fase diploma behaalde met een zeer hoge jurywaardering.
Sinds 2009 is Ronald de vaste dirigent van Groot Excelsior. Daarvoor dirigeerde hij 

– naast diverse andere orkesten – Jong Excelsior, 
waar hij in december 2010 na acht jaar afscheid 
nam. 
Naast Groot Excelsior dirigeert Ronald sinds 
september 2014 de Christelijke Harmonie Cres-
cendo uit Ermelo. Tevens is hij gastdirigent bij het 
Nederlands Politie Orkest en Gruno’s Posthar-
monie uit Groningen en is hij de vaste dirigent van 
het jaarlijks terugkerende Jeugd Studieweekend in 
Domburg.
Als dirigent is hij zeer gedreven om op een positieve en opbouwende manier het 
beste uit muzikanten naar boven te halen. Zijn energieke stijl is kenmerkend voor 
de passie waarmee hij samen met het orkest de muziek tot klinken brengt. 

Philip Curtis
Philip Curtis (1952) studeerde muziek aan de Universiteit van York en startte zijn 
carrière als operazanger. Hij is gespecialiseerd in hedendaags muziektheater en was 
acteur en solist in musicals in Londen zoals Chess en Sweeney Todd. De afgelopen 
jaren schreef en regisseerde hij opera’s, muziektheater, musicals en toneelstukken in 
verschillende Europese landen. 
Philip geeft lessen drama op het Koninklijk Conservatorium Den Haag en het Prins 
Claus Conservatorium Groningen. Daarnaast heeft hij een opleiding in podiumpre-
sentatie en muziektheater ontwikkeld voor zangers en instrumentalisten.
U hoort Philip in Four Sonnets een viertal sonnetten voordragen, begeleid door 
Groot Excelsior. Daarnaast hoort u de proloog van Romeo & Juliet en de ontroe-
rende Saint Crispin’s Day Speech van koning Henry V in het gelijknamige stuk. 

Stef Collignon
Stef Collignon (1965) is violist en dirigent. Naast zijn liefde voor de muziek 
studeerde hij Engelse taal- en letterkunde in Leiden. Hij is werkzaam (geweest) in 
diverse culturele functies en is (mede)bedenker van het televisieprogramma De 
Tiende van Tijl. Stef verzorgt de inleiding van het imposante Coriolanus en u hoort 
hem samen met Philip Curtis in Music from Henry V.

Foto: Jeroen Oordt
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The Royal Duke
Jeremiah Clarke, arr. Rob Wiffin
The Royal Duke is een arrangement van Jeremiah Clarke’s The Duke of Gloucester’s 
March. Clarke (1674-1707) schreef veel fraaie en geliefde werken, waarvan dit een 
goed voorbeeld is. Kort nadat Rob Wiffin zijn arrangement had geschreven, reed 
hij door Oost-Londen en kwam hij langs een pub met de naam The Royal Duke: hij 
vond het een bijzonder geschikte titel. The Royal Duke is een strijdlustig werk dat 
prima kan dienen als opening van een concert. Het arrangement blijft dicht bij de 
vorm van het origineel, maar benut de andere kleuren en texturen van het harmo-
nieorkest.

Four Sonnets
Jacob de Haan, transcr. Ronald Slager
Voordrachten door Philip Curtis
Four Sonnets is een bewerking van Dances & Sonnets. Centraal in dit werk staan 
de dansen die geliefd waren in de vissersdorpen langs de Noordzeekusten en 
rondom de Zuiderzee in de negentiende eeuw. Ronald Slager heeft speciaal voor dit 
Shakespeare concert een uitgebreide instrumentatie geschreven. 
Begeleid door de zachte, gedragen muziek van het orkest hoort u vier bekende 
sonnetten van Shakespeare, voorgedragen door Philip Curtis, die u mee kunt lezen.

Sonnet XXIII
As an unperfect actor on the stage,
Who with his fear is put beside his part,
Or some fierce thing replete with too much rage,
Whose strength’s abundance weakens his own heart;
So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love’s rite,
And in mine own love’s strength seem to decay,
O’ercharged with burthen of mine own love’s might.
O! let my looks be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast,
Who plead for love, and look for recompense,
More than that tongue that more hath more express’d.
O! learn to read what silent love hath writ:
To hear with eyes belongs to love’s fine wit.

Sonnet XXVII
Weary with toil, I haste me to my bed,
The dear repose for limbs with travel tired;
But then begins a journey in my head
To work my mind, when body’s work’s expired: 
For then my thoughts--from far where I abide--
Intend a zealous pilgrimage to thee,
And keep my drooping eyelids open wide,
Looking on darkness which the blind do see:
Save that my soul’s imaginary sight
Presents thy shadow to my sightless view,
Which, like a jewel hung in ghastly night,
Makes black night beauteous, and her old face new.
Lo! thus, by day my limbs, by night my mind,
For thee, and for myself, no quiet find.

Sonnet XVIII
Shall I compare thee to a summer’s day?
Thou art more lovely and more temperate:
Rough winds do shake the darling buds of May,
And summer’s lease hath all too short a date:
Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimmed,
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature’s changing course untrimmed:
But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou ow’st,
Nor shall death brag thou wander’st in his shade,
When in eternal lines to time thou grow’st,
So long as men can breathe, or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee.

Sonnet LXXVI
Why is my verse so barren of new pride,
So far from variation or quick change?
Why with the time do I not glance aside
To new-found methods, and to compounds strange?
Why write I still all one, ever the same,

Een matige acteur op het toneel,
Door plankenkoorts de tekst volledig kwijt,
Of een wild dier, woede wordt hem te veel,

Zijn kracht dan niet meer door zijn hart geleid,
Zo kan ik, angstig, niet de woorden zeggen

Die horen bij het liefdesritueel
En lijkt mijn liefdes kracht het af te leggen;

Te overladen en te rijk bedeeld.
Laten mijn blikken maar veelzeggend blijken,

Stomme profeten zijn ze van mijn spraak.
Wil jij in liefde naar me blijven kijken?

Meer dan mijn tong vervullen ze hun taak.
   Leer wat de liefde stil beschrijft te lezen.
   Want horen met je oog is liefdes wezen.

Het trekken moe, mijn bed snel opgezocht,
Die zoete rustplaats voor verreisde leden.

Maar in mijn hoofd begint een nieuwe tocht,
Mijn lijf is klaar, mijn geest gaat zich vertreden.

Want mijn gedachten, ver van waar z’ op hopen,
Gaan op een pelgrimsreis om jou te vinden.

Mijn zware oogleden blijven wijd open,
Ik zie in ‘t duister, net zoals een blinde.

Denkbeeldig krijgt mijn ziel daarmee een blik,
Een uitzicht op jouw schaduw in de nacht,

Als een juweel, dat, in die nacht geschikt,
Het donker mooi maakt, haar gezicht verzacht.

   Zo krijgt mijn lichaam overdag geen rust,
   En blijft mijn geest zich ‘s nachts van jou bewust.

Jou vergelijken met een dagje zomer?
Jij bent veel lieflijker en altijd mild.

Storm schudt in mei nog knopjes van de bomen.
De zomer is voorbij voor je dat wilt.

Soms priemt het hemeloog wel heel erg fel,
Maar al te vaak verdwijnt zijn gouden vuur.

Alles wat bloeit en fraai is, raakt verwelkt;
Een speling of een wet van de natuur.

Jouw hoogseizoen zal nooit meer overgaan.
Jouw schoonheid zal je niet worden ontzegd.
De schaduw van de dood raakt jou niet aan.

Jij leeft, in deze regels vastgelegd.
   Zolang men ademt, ogen zullen lezen,

   Zo lang zal dit bestaan jouw leven wezen. 

Waarom blijft mijn gedicht toch zo klassiek,
Gespeend van variatie en vernieuwing,

Gebruik ik geen moderne methodiek,
Geen vormen waarin ik voortaan mijn lied zing?

Waarom schrijf ik hetzelfde, keer op keer,
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Coriolanus
Frigyes Hidas
Inleiding door Stef Collignon
De Ballet Suite Coriolanus gaat over het verhaal van generaal Coriolanus en zijn 
moeder Veturia. De populaire generaal Coriolanus wordt verbannen uit Rome en 
gaat gedwongen in Volcus wonen, eens door hem onderdrukt. Hij besluit zich te 
wreken op het volk van Rome.
Na de inleiding (“Moderato Molto”) hoort u het trainen van het leger van Volcus 
(“Andante Ritmico”). Ze bereiden zich voor op de oorlog tegen Rome. Veturia, 
Coriolanus’ moeder, smeekt hem niet ten oorlog te trekken (“Lento Rubato”).
Coriolanus besluit uiteindelijk zijn troepen terug te trekken, waarna het gefrus-
treerde leger hem vermoordt (“Allegro Energico”). Veturia treurt over de dood van 
haar zoon (u hoort de hobo als rouwende moeder).
Het stuk eindigt met de verheerlijking van de held, die de dood verkiest boven het 
zich keren tegen zijn eigen volk.

Music from Henry V
Patrck Doyle, arr. Johan de Meij
Saint Crispin’s Day Speech door Philip Curtis & Stef Collignon
Patrick Doyle (Glasgow, 1953) schreef de muziek bij bekende speelfilms als Bridget 
Jones’s Diary en Great Expectations. Sinds het verschijnen van de monumentale 
soundtrack Harry Potter and the Goblet of Fire heeft Doyle zich definitief bij de 
wereldtop van filmcomponisten gevoegd. Eind jaren tachtig voorzag hij enkele 
Shakespeare-films, waaronder Henry V, van prachtige muziek. Johan de Meij 
selecteerde het mooiste materiaal uit de Henry V-soundtrack voor een welluidende 
bewerking, met het eenstemmig gezongen Non Nobis Domine als ontroerende 
finale.

And keep invention in a noted weed,
That every word doth almost tell my name,
Showing their birth, and where they did proceed?
O! know sweet love I always write of you,
And you and love are still my argument;
So all my best is dressing old words new,
Spending again what is already spent:
For as the sun is daily new and old,
So is my love still telling what is told.

Fantasy Overture ‘Romeo & Juliet’ 
P. I. Tchaikovsky, transcr. Mark Hindsley
Proloog Romeo & Juliet door Philip Curtis
Een jonge, onbekende Tchaikovsky werd in de winter van 1868-69 tot over zijn 
oren verliefd op een operazangeres. Zij trouwde kort daarna iemand anders, en 
Tchaikovsky kreeg de suggestie van een vriend om een muziekstuk te componeren 
op basis van Shakespeare’s tragedie Romeo and Juliet. Met in zijn hoofd en hart het 
verlangen naar zijn verloren liefde schreef hij een muziekstuk dat zijn verlies hoor-
baar maakte. Het tragische liefdesverhaal van de jonge Romeo en zijn Julia wordt 
hoorbaar in de emotionele, vurige en dramatische klanken.

- Pauze -

Pastime With Good Company 
attr. King Henry VIII. arr. Philip Sparke 
Pastime with Good Company, ook bekend als The King’s Ballad (The Kynges Balade), 
is een Engels volkslied geschreven door koning Henry VIII aan het begin van de 
zestiende eeuw, kort na zijn kroning. Het wordt beschouwd als de beroemdste van 
zijn composities en het werd een populair liedje in Engeland en andere Europese 
landen tijdens de Renaissance. De tekst gaat over de geneugten van het jagen, 
dansen en zingen, en het lied werd naar verluidt gezongen als onderdeel van het 
hofamusement. Philip Sparke maakte een arrangement voor harmonieorkest.

Bevindingen in een vertrouwd formaat,
Geeft ieder woord meteen zijn herkomst weer,

Noemt het mijn naam en ook waar die voor staat?
Je weet, mijn lief, welk onderwerp mij raakt:

Jij en mijn liefde zijn mijn hele leven.
Ik heb die oude woorden wel vermaakt

En geef zo uit wat al is uitgegeven.
   De zon is elke dag weer nieuw en oud.

   Zo zeg ik steeds weer dat ik van je houd.
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