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Beste koorleden

De voorbije week waren we ondergedompeld in een unieke

begeesterende Paassfeer die we verplicht waren te beleven vanuit

onze sociale schaarste.

Paaseieren en Paasvreugde hadden een andere ongekende kleur.

Maar gelukkig... het laatste nieuwsbericht was voorzichtig positief en

dat is al héél wat.

Weliswaar geen Dranouter of andere festivals deze zomer maar in

mijn stoutste dromen zie ik ons elke vrijdagavond van juli en augustus

terug zingen...

Hmm, het idee prikkelt mijn fantasie.. zingen met een mondmasker

en op 1m50 afstand van mekaar...

Geloven dat dromen werkelijkheid worden en een �inke dosis

creativiteit  in de juiste vorm gegoten, dat heeft toekomst denk ik.

Hou het veilig, hou het gezond.

Sien

Lied van de week

Look at the World
John Rutter



19-02-2022 14:45 Online repetitie Solied 17 april 2020

https://mailchi.mp/562b5fc01f90/online-repetitie-solied-20-maart-6398132 2/5

Look at the world - John Rutter, Cambridge Singers

Uit het dagboek van John Rutter

Vanuit mijn raam

Geplaatst op 6 april 2020 door John Rutter

Buitengewone tijden, zoals de meesten van ons nog nooit hebben

meegemaakt. Vreemd genoeg ben ik als componist niet erg aangedaan,

want componisten werken sowieso in afzondering en ik ben er aan gewend

(aan een aantal lang geplande stukken te werken, eigenlijk). Maar ik kan

begrijpen hoe moeilijk het voor iedereen moet zijn ... toch hebben we

partituur

refrein sopranen

refrein alten

refrein tenoren

refrein bassen

https://youtu.be/T4k8oVf9v78
https://johnrutter.com/latest-blog/from-my-window
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/c9855a38-421c-4d7c-ba3d-5f2601f22359/Look_at_the_World_Partituur_en_partijen.pdf
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/6eedc5da-ee24-4cb7-9f4a-4f607d645847/Look_at_the_World_refrein_Sopraan.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/0af8e7eb-ec14-4003-9e02-8f89f20f9981/Look_at_the_World_refrein_Alt.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/bf31c138-ce70-4f9d-b6a9-32f4933c9065/Look_at_the_World_refrein_Tenor.mp3
https://mcusercontent.com/3924674d328817a6b55415497/files/0a64b44c-8a29-440e-8189-3a09600a8ef8/Look_at_the_World_refrein_Bas.mp3
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allemaal geleerd hoe inspirerend en opzwepend muziek kan zijn op

momenten dat we afgesneden zijn van onze normale sociale contacten.

We kijken uit naar de dag dat de wereld weer nieuw lijkt.

Help us to see, O Lord,

How it could be, O Lord

Look to the day - John Rutter, Cambridge Singers, Royal Philharmonic Orchestra

John Rutter (Londen, 24 september 1945) is een Brits componist, organist en

koordirigent. Hij schrijft hoofdzakelijk composities voor koren.

Hij studeerde muziek aan het Clare College in Cambridge. Daar  dirigeerde hij

van 1975 tot 1979 het collegekoor en was ook organist. In 1981 richtte hij de

Cambridge Singers op, dat hij spoedig tot een van Engelands beste kamerkoren

maakte.

Look to the day

John Rutter

Kijk naar de dag - John Rutter 

https://youtu.be/F3RKVqL8KAk
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Look to the day

when the world seems new again.

Morning so fresh

you could touch the sky.

The earth smells sweet and every

�ower looks bright.

Shining in a dewy light

as you wander by.

Taking the time

to enjoy each moment.

Tasting the fruits

spread along your way.

Knowing there’s time to spare

dreams you can dream and share.

Look to the day. (2x)

Look to the day

when the earth is green again.

Promise of spring

after winter’s sleep.

The sounds of life

returning �ll the earth.

Music that’s forever there

for your heart to keep.

Deep in the earth

lie the seed of life renewed.

Quiet and strong

till the time of spring.

Life in each bud and shoot.

Life in each �ower and fruit.

Look to the day

when the day shall sing.

Look to the light

that will drive out darkness.

Look to the hope

that will conquer fear.

God’s strength uphold us

till the �ght is won.

Till we see our task is done

when the day is here.

Look to the day

when there shall be no more pain.

Sorrow and sighing

Kijk naar de dag

als de wereld weer nieuw lijkt.

Ochtend zo fris dat

je de hemel zou kunnen aanraken.

De aarde ruikt zoet en elke

bloem ziet er stralend uit.

Schijnend in een bedauwd licht

terwijl je voorbij wandelt.

De tijd nemend

om van elk moment te genieten.

Proevend van de vruchten

verspreid langs je weg.

wetend dat er tijd over is...

dromen die je kunt dromen en

delen.

Kijk naar de dag. (2x)

Kijk naar de dag

als de aarde weer groen is.

Belofte van lente

na de winterslaap.

De geluiden van het terugkerend

leven

vullen de aarde.

Muziek die er voor altijd is

om in je hart te houden.

Diep in de aarde

ligt het zaad van het nieuwe leven .

Rustig en sterk tot de lente.

Leven in elke knop en scheut.

Leven in elke bloem en vrucht.

Kijk naar de dag

wanneer de dag zal zingen.

Kijk naar het licht

die de duisternis zal verdrijven.

Kijk naar de hoop

die de angst zal overwinnen.

God's kracht houdt ons in stand

totdat het gevecht is gewonnen.

Tot we zien dat de taak is

volbracht

als de dag gekomen is.

Kijk naar de dag

wanneer er geen pijn meer zal zijn.

Verdriet en zuchten
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shall pass away.

Pray for the day to come.

Trust that the day will come.

Look to the day. (2x)

Lord we give thanks

for the gifts of life and health.

Plant a new seed

in our hearts we pray.

Help us to see, O Lord,

How it could be, O Lord

Look to the day. (3x)

zullen overgaan.

Bid voor de dag die komt.

Vertrouw erop dat de dag zal

komen.

Kijk naar de dag. (2x)

Heer, we danken u.

voor de gaven van het leven en de

gezondheid.

Plant een nieuw zaadje

in ons hart bidden we.

Help ons te zien, o Heer,

Hoe het zou kunnen zijn, o Heer

Kijk naar de dag. (3x)
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