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 Welkom 

 

Namens het Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA heten wij u van harte 

welkom op ons concert. In het voorjaar heeft het koor zich herpakt van de 

moeilijke periode die COVID-19 met zich meebracht. De pandemie 

beperkte ons in zowel de beoefening van de zangkunst als het 

organiseren van concerten. Tijdens de lockdowns werd noodgedwongen 

on-line geoefend. Dat was behelpen, instuderen van noten ging nog net, 

maar echt zingen was er niet bij. Wel werd hierdoor het  onderlinge 

contact tussen onze zangers in stand gehouden. KNA hoopt die periode 

definitief achter zich te hebben gelaten. 

 

Al langere tijd leefde de wens om een programma van Italiaanse liederen 

samen te stellen en die in een spetterend concert neer te zetten. Hoe 

mooi zou het zijn om de sfeer te creëren die doet denken aan de tijden 

dat het Italiaanse lied zijn triomfen vierde en aan al die vermaarde 

zangers die deze liederen wereldberoemd maakten. Wij denken dat wij 

hierin geslaagd zijn en nodigen u uit samen met ons die sfeer mee te 

beleven.  

 

Het concert heeft als titel Arte dopo il Lavoro gekregen. Het betekent: 

Kunst na Arbeid. Kijk, dat past ons! 

 

Het wordt een geweldige avond. Klassieke aria’s, ontroerende 

volksliedjes, laat 19-de eeuwse liederen, ze komen allemaal voorbij. Van 

serieus tot uitbundig. Wij gaan ervoor! 

 

Wij hopen dat u zult genieten van ons concert!  

 

 

Fred van Os 

vz. Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA 
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Arte dopo il Lavoro 
 

Programma 

 

1.   S'io dormo     - Cornelio Antonelli 

2 .  Questi capelli d'or    - Giacomo Gorzanis 

3.   Donna Leggiadre    - Cornelio Antonelli 

4.   Amarilli mia Bella, tenor solo  - Giulio Caccini 

5.   Già il sole dal Gange, tenor solo  - Alessandro Scarlatti 

6.   Sebben crudelle, tenor solo   - Antonio Caldara 

7.   Maria Lassù     - Giuseppe de Marzi 

8.   No Potho reposare    - Sini – Rachel 

9.   Signora delle  cime    - Giuseppe de Marzi 

10. Sul Ponte di Bassano   - F. Mingozz-/A. Simonetto 

11. Celeste     - Francesco Milita 

12. Una fiaba de Rena    - Bruno Tramontini 

13. Feneste che lucive    - arr. Hans van der Toorn 

 

          P A U Z E 

 

14. Ancora     - F.P. Tosti, arr. C. Boschman 

15. La Serenata     - F.P. Tosti, arr. H. van der Toorn 

16. La Mia Canzone    - Francesco Paolo Tosti 

17. Vorrei     - Francesco Paolo Tosti 

18.  l’Ultima Canzone    - F.P. Tosti, arr. H. van der Toorn 

19. Sogno, tenor solo    - Francesco Paolo Tosti 

20. Non t’amo più, tenor solo      - Francesco Paolo Tosti 

21. Mattinata, tenor solo   - Ruggiero Leoncavallo 

22. Quattro cavai che trottano   - Otto Uhlmann  

23. Vin e aqua     - Giulio Viozzi 

24. Non ti scordar di me, solist + koor  - E. Curtis, arr. H. van der Toorn 

25. Funi coli funi cola, solist + koor  - Luigi Denza, arr. H. van der Toorn 

 

Koninklijk Dordrechts Mannenkoor KNA 

 

Het Koninklijk Dordrechts 

Mannenkoor KNA is in 1898 

opgericht door en voor de 

fabrieksarbeiders van de 

Dordtse Gasmeterfabriek. 

Historisch hoogtepunt was 

het behalen van het 

Nederlands kampioenschap 

in de hoogste categorie in 

1934. Mede hierdoor werd 

in 1938, bij het 40-jarig 

bestaan, de titel Koninklijk 

door Hare Majesteit aan onze vereniging toegekend. De vereniging 

bloeide als nooit tevoren: een prachtig koor, te vergelijken met de 

Mastreechter Staar, waarmee goede banden werden onderhouden. 

  

De afgelopen jaren heeft KNA zich nadrukkelijk vernieuwd. Op het 

najaarsconcert in 2014 werden Baltische liederen uitgevoerd met als 

hoogtepunt de spectaculaire uitvoering van de sage Sampo Cuditur van 

Veljo Tormis. Eregasten waren de ambassadeur van Estland en de Dordtse 

wethouder van Cultuur. Nu staan werken van Edward Elgar, Ralph 

Vaughan Williams en Benjamin Britten op het repertoire. 

 

KNA treedt regelmatig op tijdens festivals en zelf georganiseerde 

concerten. In 2014 stond KNA in de finale van het landelijk Zangersfestival 

in Zwolle en behaalde daar de zesde prijs. Tijdens het Groot Dordrechts 

Korenfestival 2015 trad KNA samen op met het Schotse Linlithgow RFC 

Male Voice Choir voor een enthousiast publiek. In het najaar van 2018 

won KNA de eerste prijs op het Korenfestival in Leerdam. Kort daarop 

schitterde het koor in het concert Vier zonen van Dordrecht, waarin een 

hulde werd gebracht aan vier bekende Dordtenaren, die dat jaar 100 jaar 

geworden zouden zijn, ware zij in leven gebleven. Gedichten van Cees 

Buddingh’, op muziek gezet door componist-dirigent Kors Monster, 

vormden het programma, dat veel lof oogstte.  

 

www.kna-dordrecht.nl 
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Hans van der Toorn, dirigent van KNA 

 

De liefde voor de muziek begon voor Hans 

van der Toorn in de parochiekerk van de 

Heilige Familie aan de Bergsingel in 

Rotterdam Noord. Op 7-jarige leeftijd was 

hij sopraan in het koor dat werd geleid door 

Ton Vijverberg, die later zijn leraar piano en 

orgel werd. Op 14-jarige leeftijd werd hij 

aangesteld als organist in diezelfde 

parochiekerk. Op het Conservatorium 

studeerde hij als hoofdvak koordirectie. Zijn 

eerste grote koor werd de Koninklijke 

Zangvereniging Excelsior te Den Haag, 

daarna kwam het Toonkunstkoor te Leiden 

 

Hij ontdekte opera toen hij repetitor werd van het koor van de 

Rotterdamse Opera. In 1995 werd Hans dirigent van het Koninklijk 

Dordrechts Mannenkoor KNA. Al vele jaren is Hans dirigent van COV 

Excelsior Leiderdorp. Onlangs nam hij de directie van het Rotte’s 

Mannenkoor op zich. 

De opera werd een grote liefde naast het oratorium. Vanwege zijn brede 

belangstelling eist Hans veel flexibiliteit van zijn koren. Componisten zoals 

Bohuslav Martinů , Arvo Pärt, Benjamin Britten, Edward Elgar, maar ook 

Veljo Tormis komen aan bod.  Elk concert is voor hem en de zangers een 

avontuur, een ontdekkingstocht. 

 

www.hansvandertoorn.com 

 

 

Caecilia Boschman  

 

Caecilia Boschman studeerde 

piano bij Frans van Hoek aan het 

Rotterdams Conservatorium, 

waar zij de diploma's Docerend 

en Uitvoerend Musicus behaalde. 

Vervolgens studeerde ze enkele 

jaren bij Jan Wijn en volgde 

masterclasses bij Imogen Cooper, 

Horacio Gutierrez en Oxana 

Yablonskaja. 

 

Caecilia is sinds 1998 betrokken 

bij Muziektheater Hollands Diep 

als repetitor van de producties. 

 

Verder maakt zij deel uit van diverse kamermuziekensembles, waaronder 

het Ophelia Trio en het Pelgrim Trio, waarmee ze sinds 2014 

kamermuziekcursussen verzorgt in het Franse Crozon. Met altvioliste 

Karin Dolman bereikte ze een finaleplaats tijdens het Internationale 

Duoconcours in Vierzon. Het duo maakte een reeks CD-opnames onder de 

naam Voilà Viola! Jaarlijks speelt Caecilia met het gezelschap Pocket 

Opera voorstellingen in de Nederlandse theaters. 

 

Naast het verzorgen van kamermuziekconcerten is Caecilia veelvuldig 

actief als begeleider; als repetitor is zij verbonden aan verschillende koren 

en begeleidde ze enige jaren de masterclasses tijdens het Belcanto 

Festival en het IVC in 's-Hertogenbosch. 

 

Sinds 2015 is zij dirigent van het Orpheus Ensemble. In 2017 sloot Caecilia 

met groot succes de Applicatieopleiding Koordirectie aan de HKU af. 

 

www.caeciliaboschman.nl 
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Jan-Willem Schaafman 

 

Jan-Willem Schaafsma studeerde aan 

het Koninklijk Conservatorium in Den 

Haag en behaalde zijn masterdiploma 

aan de Dutch National Opera Academy, 

waar hij in acht producties zong 

waaronder Le nozze di Figaro en Die 

Zauberflöte van Mozart. Na zijn studie 

werd hij gecoacht door Marcel Reijans 

en Ira Siff. 

 

In de NTR ZaterdagMatinee zong hij 

Puccini onder leiding van Edo de Waart, 

en bij de Nederlandse Reisopera 

vertolkte hij onder meer de titelrol in 

Bernsteins Candide. Bij De Nationale Opera was hij te zien in Lully’s 

Platée, Händels Deidamia en Wagners Die Meistersinger von Nürnberg. 

Ook werd Jan-Willem Schaafsma geëngageerd door Opera Zuid, Barok 

Opera Amsterdam en Opera2Day. Hij vertolkte de tenor aria’s in de eerste 

Matthäus-Passion die Reinbert de Leeuw dirigeerde, met het Limburgs 

Symfonie Orkest, en zong bij de Nederlandse Bachvereniging. Bij het 

Orkest van de Achttiende Eeuw soleerde hij eerder in Die Schöpfung van 

Haydn en Alcina van Händel. 

 

Naast zijn solocarrière maakt Jan-Willem Schaafsma deel uit van het 

vocale ensemble Frommermann dat in oktober 2018 bij het 

Concertgebouw-orkest debuteerde in Die sieben Todsünden van Weill. 

 

www.janwillemschaafsma.com 

 

Toelichting op het programma 

 

Voor de pauze worden door het koor en de tenor serieuze Italiaanse 

liederen gepresenteerd. De dominante rol van de kerk weerspiegelt zich 

in de muziek. Cornelio Antonelli, priester, wijdde in de 16
e
 eeuw zijn 

liederen aan religieuze thema’s, Giuseppe de Marzi doet dit nu nog 

steeds. Het zijn smeekbeden om geloof en kracht of om bemiddeling van 

Maria, moeder Gods. 

De religieuze liederen worden afgewisseld door gepassioneerde 

volksliedjes, die uitgroeien tot aria’s, waarbij de hoofdrol voor de tenor is  

Ze etaleren lief en leed, vaak liefdevol, soms dramatisch. 

De solist begint met de madrigaal Amarilli mia Bella, een liefdeslied, en 

eindigt met het barokke Sebben crudelle. 

Het koor volgt met Celeste, een surrealistisch loflied op de natuur, en met 

Feneste, een regelrechte smartlap, maar zo mooi en zo droevig! Samen 

vormen de liederen een bonte weerspiegeling van de rijke zangcultuur 

van Italië, het moederland van de opera. 

 

Na de pauze  staan de liederen van Francesco Paolo Tosti in de 

schijnwerpers. Tosti was een componist die weinig bekendheid heeft 

verworven, maar in zijn tijd  grote triomfen vierde tot in Londen toe. Niet 

in de laatste plaats omdat hij zanglessen gaf aan het Engelse hof. Hij was 

salonfähig, of in goed Engels: he was a jolly good fellow. Hij was onbetwist 

een kundig musicus en componist. De serie liederen van Tosti gaan over 

de gemoedstoestanden die de liefde met zich meebrengt. Ancora bezingt 

de ontluikende liefde, in La Serenata wordt de liefde uitbundig bejubelt; 

Vorrei is een melancholieke hymne op de onbeantwoorde lief, La Mia 

Conzone is een loflied op de liefde, terwijl l’Ultima Canzone de verloren 

liefde verbeeldt. De solist vult aan met Sogno. De liederen zijn prachtig, 

de Romantiek viert hoogtij, het thema is onbetwist Italiaans: de liefde. Ze 

passen perfect bij de Italiaanse sfeer, die wij met ons concert willen 

creëren. 

 

Het koor sluit af met een vrolijk soldatenlied en een loflied op de 

geneugten van de wijn, die het leven zo vrolijk maakt. 
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14 mei 2022 

 

 

Arte dopo il Lavoro 
 

 
 

 
Mede mogelijk gemaakt door: 

 

Piet Retera Cultuurfonds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


