
Vrouwenkoor Musica o.l.v. Elske te Lindert (ook orgel) 

Programma: 

Koor: 

If I planted a garden	 


	 Als ik een tuintje zou hebben,

	 zou ik ieder zaadje met aandacht zaaien

	 en er goed voor zorgen.

	 Wat een prachtige oogst zou ik dan hebben!

	 Ook in mijn leven is het als in een tuin:

	 zaadjes moeten geplant worden,

	 met aandacht verzorgd.

	 Ik plant zaadjes van aandacht, zorg en geloof.

	 Wat een prachtige oogst levert dat op!


My sister’s hands  

	 Mijn zuster heeft blanke handen of bruine handen

	 Mijn zuster heeft oude handen of jonge handen

	 En als ik hulp nodig heb, weet ik dat mijn zusters handen er altijd zijn.


All for love of one   


	 Voor de liefde van de Ene ga ik de wereld rond. 

	 En als ik de weg kwijtraak, als ik een wereld zie in puinhopen, 

	 dan denk ik aan de schoonheid van die Ene. 

	 Vanuit die liefde blijf ik proberen de wereld mooier te maken.

	 


Orgel: 
Voluntary, J. Stanley 
Wer nur den lieben Gott lässt walten, J.S. Bach (3 bewerkingen) 

Koor: 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

The Lord is my shepherd 

	 Psalm 23. De Heer is mijn Herder 

Mis, Delibes (Kyrië, Gloria) 



Orgel: 
Aria, J. Pachelbel 
Wer nur den lieben Gott lässt walten, G. Böhm 

Koor:


The lily and the rose 

	 De zon schijnt, de liefde lonkt. Ik geniet van de lelies en de rozen.


Can you hear me 

	 Dit is mijn wereld, daar wil ik graag zijn. Zie jij het ook? 
	 Ik zie de zon en het laat me glimlachen. 
	 Ik voel de zon en het maakt me warm. Voel jij het ook? 

Fly with me 

	 Een lied van groot vertrouwen

	 Vlieg maar weg, pak mijn hand, spreid je vleugels en vlieg.

	 Liefde zal haar weg wel vinden, ik geloof in jou!

	 De nacht zal komen, sterren zullen schijnen

	 en de maan zal lachen om je tot steun te zijn.

	 Ook al lijkt het leven zwaar, ik neem je mee op mijn vleugels.


Elske te Lindert (1980, dirigent, sopraan en organist) studeerde orgel bij Gijs van 
Schoonhoven en Cor Ardesch en zang bij Maarten Koningsberger. Ze laat zich nog altijd 
coachen door Cor Ardesch. 

Als solist of begeleider is zij regelmatig te horen in binnen- en buitenland. Ze maakte ver-
schillende opnames voor de Nederlandse Bachvereniging, voor hun website allofbach.-
com. 

Als zangeres heeft ze een brede concertpraktijk. Ze volgde masterclasses bij onder ande-
re Margreet Honig, Paul Triepels en Johannette Zomer. Ze trad al op als solist bij verschil-
lende grote orkesten, waaronder Het Orkest van het Oosten, het Sint Petersburg Kamer-
orkest en Philharmonie Zuidnederland. Als sopraan maakt ze deel uit van het ensemble Il 
Canto di Rame. (www.ilcantodirame.eu) Als sopraan werkt ze regelmatig voor Consensus 
Vocalis en voor de Nederlandse Reisopera. Ook maakt ze theater. 

Elske is cantor-organist in de Catharinakerk te Doetinchem. Ze is dirigent van het Deven-
ter Vocaal Ensemble en van Vrouwenkoor Musica. Sinds 2003 is ze eindverantwoordelijke 
voor de studiedagen voor Liturgie en Kerkmuziek te Hoeven.

In 2018 is Elske benoemd tot stadsorganist van Doetinchem.

In 2019 is ze begonnen met een master koordirectie bij Ludo Claesen aan Conservatori-
um Maastricht.

(www.elsketelindert.nl)

http://www.ilcantodirame.eu
http://www.elsketelindert.nl

