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Louise Rijs, alt 
Jack Evers, orgel 

 
 
 
L'Espoir que jái      Clément Jannequin (1530) 
 
Variations sur un theme de Clement Jannequin Jehan Alain (1911-1940) 
 
Jehan Alain heeft zich laten inspireren dooreen lied van Jannequin dat staat in een 
bundel van J.B. Wederlin; Echos du temps passe uit 1853.In de eerste variatie volgt hij 
letterlijk de harmonisatie zoals gevonden in de bundel .De tweede en derde variatie 
tonen ons het bijzondere idioom van Alain. 
 
Est-ce Mars       Pierre Guédron (1613)  
 
Variaties op Est-ce Mars     Jan Pietersz. Sweelinck 
        (1562-1621) 
 
De Franse hofcomponist Pierre Guédron schreef de air de cour 'Est-ce Mars, le grand dieu 
des alarmes, que je voy' voor het 'Ballet de Madame' (1613), een ballet voor de zuster 
van de toen twaalfjarige koning Lodewijk XIII. De melodie werd ook in de Nederlanden 
populair, waar er tientallen nieuwe teksten op werden gemaakt. 
“is het Mars of Amor die voor mij verschijnt?” Sweelinck laat in deze variaties deze twee 
Goden om en om aan u verschijnen………. 
 
Offertoire pour le jour de Paques (O Filii et Filiae) Jean-François Dandrieu  
        (1684?-1740) 
 
Antiphonaal met O Filii et Filiae    Jean Tisserand (?-1494)  
 
Het gezang is een Ballade, waarin de dichter het Bijbelverhaal over de opening van het 
graf van Christus lardeert met vele toevoegingen om het menselijke aspect van het 
verhaal te accentueren: vertwijfeling, ongeloof, vreugde, verdriet. In de 5e strofe beeldt 
Dandrieu Johannes en Petrus uit die rennen om het eerste bij het graf te zijn…….. 
 
Nocturne       Gaston M. Dethier ( 1875- 1958) 
 
“ Nocturne” , “uitgevonden” door de Engelse componist John Field en tot absolute hoogte 
gebracht door Fr. Chopin is zo’n typische pianistische, romantische muzikale vorm die via 
Dethier zijn weg naar het orgel heeft gevonden. Nachtmuziek………. 
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Twee “Nachtliederen” 
 
J’Attandrai                                              Dino Olivieri (1905-1963) 
 
De bloemen verbleken, het wordt avond en het vuur dooft uit, maar ik wacht dag en 
nacht op jouw terugkeer. 
“J’Attandrai” is eigenlijk de Franse versie van het Italiaanse lied “Tornerai”, maar is onder 
de Franse titel meer bekend geworden in Europa. Naar verluidt is het geïnspireerd door 
het “zoemende koor” uit de opera “Madama Butterfly” van Puccini. 
Het lied is voor het eerst opgenomen door Rina Ketty in 1938. 
Na de bezetting in 1940 werd het, Het grote Franse oorlogslied, een soort tegenhanger 
van “Lilli Marleen”, maar nu geïnterpreteerd als “Wachten op Vrede”. 
De componist Dino Olivieri maakte arrangementen voor orkesten en zangers en schreef 
liederen. Het lied is vaker opgenomen en o. a. gebruikt in films. 
De tekst is van Louis Poterat 
 
Les Feuilles Mortes                                          Joseph Kosma (1905-1969) 
 
De dode bladeren in de koude nacht doen de herinnering herleven aan onze liefde, die zo 
stralend was, dat alles in het leven mooier en zonniger leek dan nu, nu we niet meer 
samen zijn. 
 
De film “Les Portes de La Nuit”  van Marcel Carné uit 1946 speelt in het Parijs van kort 
na de Tweede Wereldoorlog.” Een verfijnde ontleding van de gespleten Franse 
naoorlogse maatschappij, waar het publiek niet klaar voor was”. De film werd hierdoor 
geen succes. De hoofdrollen werden oorspronkelijk gespeeld door Marlene Dietrich en 
Jean Gabin, maar nadat dezen zich terugtrokken uit de film, ging de mannelijke hoofdrol, 
na bemoeienis van Édith Piaf, naar de toen nog onbekende Yves Montand. 
De muziek werd gecomponeerd door de in Boedapest geboren Joseph Kosma, die zich in 
1933 vestigde in Parijs. Het lied is bekend gebleven en vaker opgenomen, ook in de 
Engelse vertaling uit 1949. 
De Franse dichter Jacques Prévert schreef de liedteksten en de dialogen voor de film 
 
 
Troisième Sonate: Preludio et Adagio Molto  Alexandre Guilmant (1837-1911) 
 
In de 2e helft van de 19e eeuw krijgt het orgel in de Frankrijk een geweldige impuls door 
o.a. César Franck ( 1822-1890). Zijn devies:” mon orgue est mon orchestre” inspireert 
vele componisten na hem om symphonisch en seculier werk voor orgel te componeren. 
 
La Mer              Charles Trenet ( 1913-2001) 
 
De zee, die men langs de heldere baaien ziet dansen met zilveren schitteringen die van 
kleur veranderen in de regen. De zee, hoedster van het oneindige blauw. 
“La Mer” is een ode aan de zee, de Zuid-Franse natuur en aan het leven. 
 
Charles Trenet, een Franse zanger, componist en acteur, werd geboren in Narbonne. In 
1928 kwam hij in Berlijn in aanraking met theater en poëzie. In de jaren dertig studeerde 
hij architektuur en vormgeving. Tijdens zijn militaire dienst in 1936 begon hij met 
componeren en musiseren. 
Het verhaal gaat dat Charles Trenet een eerste versie van de songtekst schreef als een 
gedicht, toen hij zestien jaar was. In 1943 zou hij de inspiratie voor de muziek gekregen 
hebben, toen hij in de trein onderweg was in het zuiden van Frankrijk. ’s Middags werkte 
hij het lied uit met zijn pianist en ’s avonds voerden ze het uit voor publiek, maar het 
maakte niet veel indruk. In 1945 werd het opgenomen, eveneens zonder succes. Pas de 
opname door Charles Trenet zelf was succesvol. 
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Het lied werd meer dan vierhonderd keer opgenomen en gebruikt in o.a. film en reclame. 
Het verhaal dat het een soort tweede Frans volkslied geweest zou zijn gedurende de 
Tweede Wereldoorlog klopt niet. Het lied werd pas bekend ná de opname door Trenet in 
1946. 
 
Non je ne pourrai jamais vivre sans toi         Michel Legrand (1932-) 
 
Nee, ik zal nooit kunnen leven zonder jou, verlaat me niet. 
 
Uit de film “Les parapluies De Cherbourg” uit 1964. Een bijzondere film in prachtige 
pasteltinten met liederen en geheel gezongen dialogen, op muziek gezet door Michel 
Legrand. Een drama over de verloren liefde tussen een automonteur en de dochter van 
een parapluverkoopster uit Cherbourg. Niet iedereen kon de film waarderen, maar 
regisseur Jacques Demy won met deze film toch vier Oscarnominaties en de Gouden 
Palm in Cannes. De hoofdrollen werden gezongen door Catherine Deneuve en Nino 
Castelnuovo. Dit was het begin van de carrière van Catherine Deneuve. 
Dit lied werd later ook opgenomen door o.a. Nana Mouskouri en Jessye Norman, die het 
als eerbetoon aan Catherine Deneuve zong. 
Michel Legrand is een Frans musicalcomponist, dirigent, pianist en arrangeur van 
Armeense afkomst. Hij schreef de muziek voor meerdere films, waaronder Les 
Demoiselles de Rochefort, Yentl en The Thomas Crown Affair( Windmills of your mind) 
De tekst is van Jacques Demy 
 
Divertissement op. 31 nr. 11  
Adagio uit trosième Symphonie op. 28  Louis Vierne ( 1870- 1937) 
 
Vierne was vooral fameus om zijn improvisaties. Zijn leven met vele tegenslagen( 
waaronder blindheid) bracht de wereld heel veel orgelmuziek. Deze twee stukken 
getuigen van zijn originaliteit, met name de harmonisaties van het Adagio zijn van een 
ongekende schoonheid. 
 
Sous le Ciel de Paris                                Hubert Giraud ( 1920-2016) 
 
Onder de hemel van Parijs 
 
“Sous le ciel de Paris” is een lied uit de gelijknamige film onder regie van Julien Duvivier, 
uit 1951, die de lotgevallen schetst van verschillende Parijzenaars. In de film wordt het 
lied gezongen door Jean Bretonnière. 
Dankzij Juliette Gréco, die het lied ook opgenomen heeft in 1951 en opnames van o.a. 
Édith Piaf en Yves Montand, werd dit lied een symbool van Parijs en Frankrijk, voor de 
hele wereld. 
De Franse componist en tekstdichter Hubert Giraud begon zijn carrière met het spelen 
van mondharmonica in een jazz-orkest, speelde gitaar en componeerde liederen voor 
o.a. films. Voor deze film componeerde hij dit lied.   
De tekst is van Jean Dréjac. 
 
Toccata in G       Theodore Dubois (1837-1924) 
 
De toccata is een zeer oude muziekvorm, reeds gebruikt in 16e eeuw voor de toenmalige 
toetseninstrumenten. Het is een heel vrije vorm waarbij langzame en virtuoze passages 
elkaar afwisselen. In de Franse orgelmuziek uit deze periode zijn het vaak virtuoze 
stukken, vuurwerk aan het einde van het concert. 
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Louise Rijs 
 
Louise Rijs, alt, werd geboren te Venlo-Blerick en studeerde aan het Maastrichts 
Conservatorium solozang bij Elisabeth Ksoll en piano bij Joop Grubben. 
Voor beiden behaalde zij de onderwijsbevoegdheid en bovendien voor solozang het 
diploma Uitvoerend Musicus. 
Vervolgens zette zij haar zangstudie voort bij Erna Spoorenberg. 
Louise Rijs is een veelgevraagde oratorium- en concertzangeres en verleent regelmatig 
haar medewerking aan oratoriumuitvoeringen en concerten in binnen- en buitenland. 
Zij maakte concertreizen naar Hongarije, Zwitserland, Frankrijk en Duitsland en zong 
o.a. passies van J.S. Bach en de alt-rhapsodie van J. Brahms. 
Naast het klassieke repertoire zingt zij graag oude muziek; zij was jarenlang lid van een 
ensemble voor oude muziek. Maar ook meer eigentijdse muziek zoals “Hallelujah” van M. 
Kagel en “O Domine” van Th. Jennefelt voor gemengd koor en mezzo-sopraan (1987). 
Tevens heeft het liedrepertoire haar grote belangstelling, variërend van liederen met 
pianobegeleiding zoals “Liederkreis” van R.Schumann, liederen met begeleiding van 
meerdere instrumenten zoals “Madrigals” van G. Crumb tot liederen met begeleiding van 
een orkest, zoals bijvoorbeeld “Urlicht” van G. Mahler. 
Zij gaf ruim 18 jaar les aan de Hogeschool voor Kerkmuziek “Sankt Gregorius” te Aken. 
Verschillende jaren gaf zij kinderen van het Domkoor te Aken stemvorming en verzorgde 

de zanglessen van de musicalklas aan de muziekschool 
te Schijndel.  
Zij maakt deel uit van het kwartet “Ensemble 
Transparent” uit Geldern en Duisburg. 
 
 
 
Jack Evers 
 
Jack Evers (Eindhoven, 1961) studeerde aan het 
Brabants Conservatorium bij Hub Houet en Bram 
Beekman alwaar hij in 1984 en 1986 de diploma’s DM en 
UM behaalde. Tevens behaalde hij de acte DM voor 
piano. Hij volgde daarnaast nog diverse cursussen en 
masterclasses. 
Als begeleider is hij voor verschillende muzikale 
gelegenheden actief. Hij heeft als pianodocent zijn eigen 
privé-school in Uden en omstreken. 

 


