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Programma  

Guillaume de Machaut (c. 1300-1377) Douce dame jolie 

John Wilbye (1574-1638) Adieu, sweet Amaryllis 
John Farmer (c. 1570-c. 1601) Fair Phyllis I saw 

Thoinot Arbeau (1520-1595) Belle qui tiens ma vie 
Josquin des Prez (1455-1521) Mille regretz 
Claudin de Sermisy (1490-1562) Tant qui vivrai 

Thomas Morley (1557-1603) April is in my mistress’ face 
John Dowland (1563-1626) Dear, if you change 
John Dowland Come again 

John Dunstable (c. 1390-1453) Puisque m’amour 
Adrian Le Roy (c. 1520-1598) mbien est heureuse 

John Bennet (c. 1575-after 1614) Weep, O mine eyes 
John Dowland Time stands still 
John Dowland Say, love, if ever thou didst find 



Twee vragen: 
 Wij verzoeken u, mede uit naam van de musici, geen geluids- 

en/of beeldopnamen van het concert te maken.  
 
 Wilt u ons helpen de verspreiding van het Corona-virus tegen 

te gaan door de 1,5 meter in acht te nemen, uw handen te 
ontsmetten en onze aanwijzigingen op te volgen? Alvast 
bedankt! 

 
Het zou dwaas zijn om op de dag vóór Valentijnsdag onze voorstelling niet 
te wijden aan het verkennen van de liefde en de romantiek. Van Machaut, 
een van de laatste grote Franse dichters-componisten van de 
troubadourtraditie, tot Dowland, waarschijnlijk de meest gevierde van de 
Engelse madrigalisten.  
 
We bewegen ons door de verschillende voorstellingen van de liefde in het 
Engeland en Frankrijk van de Renaissance in zijn vele vormen. Hoofse, 
toegewijde, onbeantwoorde, onuitgesproken en, af en toe (met een 

knipoog en élan), met succes 
geconsumeerde liefde. 
 
Lette Vos (sopraan) studeerde in juni 2017 
cum laude af aan HKU Utrechts 
Conservatorium. Haar ruime ervaring als 
koor- en ensemblezangeres bij o.a. 
Cappella Amsterdam, De Nationale Opera 
Talent, NKK NXT en Consensus Vocalis 
kenmerkt zich vooral door diversiteit en 
het 
oprekken 

van de grenzen van 'klassiek'. 
Recent maakte ze deel uit van cd-opnames 
met Dejongdejongplus en PRJCT 
Amsterdam. Lette is tevens werkzaam als 
literair vertaler en vertaaldocent. 
 
Tobias Segura Peralta volgde zijn opleiding 
op het Utrechts Conservatorium, waar hij in 
2017 cum laude afstudeerde. Afgelopen 
jaren soleerde hij onder andere in: Saul van 



G.F. Händel, the Chichester Psalms van L. Bernstein, de Johannes- en 
Matthäus-Passion van Bach en zijn Hohe Messe. Ook zong hij de rol van 
derde knabe in een producitie van Die Zauberflöte (W.A. Mozart) bij Opera 
Zuid. Hij is als freelancer verbonden aan het Nederlands Kamerkoor, het 
koor van De Nationale Opera, De Nederlandse Bachvereniging, Cappella 

Amsterdam, The Sixteen, Consensus Vocalis, 
Le Nuove Musiche en Hieronymus 
Ensemble. 
 
Jasper begon op zijn zevende met zingen als 
jongensalt in het Sacramentskoor Breda. In 
dit jongenskoor laaide zijn passie voor Oude 
Muziek op tijdens het zingen van muziek van 
vele oude meesters.  
Aan het Conservatorium van Amsterdam 
studeerde hij Oude Muziek Zang onder 
leiding van Xenia Meijer. In 2021 rondde hij 

de opleiding Cum Laude af. Hij wordt op dit moment nog steeds gecoacht 
door Xenia Meijer. 
Hij is actief als Young Bach Fellow bij de Nederlandse Bachvereniging en 
zingt mee in het reguliere concertprogramma. Ook is hij lid van het jonge 
oude muziekensemble Hieronymus, dat bestaat uit studerende en ex-Oude 
Muziekstudenten van de conservatoria in Amsterdam en Den Haag, 
waarmee hij onder andere op het Festival Oude Muziek te Utrecht zong. 
 
De Britse bas-bariton Andrew Hopper 
studeerde compositie aan het Birmingham 
Conservatoire. In 2015 verhuisde hij naar 
Nederland om oude muziekstem te studeren 
aan het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag, en is momenteel masterstudent aan 
het Conservatorium van Amsterdam. Hij 
heeft gewerkt met leraren waaronder Xenia 
Meijer, Rita Dams, Peter Kooij en Robin 
Blaze. 
Andrew is een veelgevraagd solist, maar 
werkt ook regelmatig als ensemblezanger met groepen als Amsterdam 
Baroque, het Nederlands Kamerkoor, Cappella Amsterdam en Collegium 
Vocale Gent. Hij heeft een bijzondere liefde voor de Noord-Europese 
middeleeuwse en vroege renaissance polyfonie, die hij verkent met zijn 
eigen groep, Hieronymus Ensemble. 



www.sintjorisconcerten.nl   info@sintjorisconcerten.nl  

Indien u op de hoogte wilt blijven van de Sint Joris Concerten kunt u uw naam  
en e-mailadres noteren op een lijst bij de uitgang. Ook kunt u zich aanmelden 
via onze website. U krijgt dan voor ieder concert een uitnodiging  toegestuurd 
per email.  Afmelden kan via de website of met een mail naar 
info@sintjorisconcerten.nl 

 

Helaas moeten we onze traditie om 
na afloop van ieder concert na te 
praten met de musici onder het 
genot van een glaasje in deze 
Corona-tijd even onderbreken! 

Om deze door beroepsmusici 
verzorgde concerten te kunnen 
blijven organiseren  , is een goede 
financiële basis nodig. 

Daarom vragen wij u om een vrije 
bijdrage met als richtbedrag  € 12,- .  

Uw bijdrage is hard nodig! 

Alvast hartelijk dank. 

Stichting  Sint Joris  Concerten Bredevoort 

Bankrekening 
NL29 RABO 0126 3273 86 

Sint Jorisconcerten 

seizoen 2021 - 2022 

Volgende concert: 13 maart 2022 
(onder voorbehoud) 

 

Leán - wereldmuziek 

 

Silke Clarijsse gitaar 
Otto Kint contrabas 
Gielis Cautaers percussie 
Vanesa Diaz Gil zang 
Quinten De Craecker trombone 

 

www.lean-music.com 


