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The divan of Moses-Ibn-Ezra 
Drink deep, my friend
Dull and sad is the sky
O brook
Fate has blocked the way 

Sopraan Channa Malkin en Nederlandse Muziekprijswin-
naar Izhar Elias brengen samen het programma Songs 
of Love and Exile. De rode draad in het programma is 
ballingschap, een thema dat beide musici door hun fami-
liegeschiedenis na aan het hart ligt. Het gevoel van liefde 
voor een thuisland en heimwee naar vrienden en familie 
die ver weg zijn, vatten zij samen in een programma van 
Italiaanse, Spaanse en joodse muziek van de 11e tot en 
met de 20e eeuw.

U hoort barokke popliedjes uit Italië en opzwepende 
Spaanse barokliederen van José Marín, begeleid op 
een rijk versierde barokgitaar.  In Spanje leefde in de 
middeleeuwen en Renaissance een levendige Joodse 
gemeenschap, met schitterende melodieën in de eigen 
Ladino-taal. Channa en Izhar brengen hun favoriete Ladi-
no-liederen ten gehore.

De Joodse componist Mario Castelnuovo-Tedesco vlucht-
te tijdens de Tweede Wereldoorlog van Italië naar de 
Verenigde Staten, waar hij o.a. een liederencyclus op ge-
dichten van de 11e-eeuwse Spaans-Joodse dichter Moses 
Ibn-Ezra componeerde.

Songs of Love and Exile 

Huischroniqeur Herbert van Hasselt houdt na afloop van 
dit concert een pilaarpraatje. Verwacht prachtige anekdo-
tes over de roemruchte geschiedenis van Amsterdam, de 
Noorderkerk en natuurlijk muziek. Herbert was voorheen 
directeur van de Amsterdamse Oude Kerk

Na afloop van het concert bieden wij u graag een kopje 
koffie of thee aan in de kerk! 



Sopraan Channa Malkin maakte op 16-jarige leeftijd haar 
operadebuut als Barbarina in Le Nozze di Figaro bij De 
Nationale Opera. Op het operapodium vertolkte Channa 
onder meer de rollen van Despina (Cosi fan tutte), Poppea 
(L’incoronazione di Poppea, Monteverdi), Pamina (Die 
Zauberflöte), Zerlina (Don Giovanni) en Charite (Cadmus et 
Hermione, Lully). Als soliste was zij te gast bij het Konink-
lijk Concertgebouworkest, het Nederlands Philharmo-
nisch Orkest, Holland Baroque en de Operadagen Rotter-
dam. Buiten Nederland trad zij op met o.a. het Jerusalem 
Baroque Orchestra, het Orkest en Koor van de Nationale 
Radio in Sofia en het Brooklyn Philharmonic Orchestra. 
 Channa is een bevlogen liedzangeres, en vormt samen 
met gitarist Izhar Elias het Duo Malkin-Elias. Zij treden 
regelmatig op in Nederland en daarbuiten. In navolging 
van hun concerttournee in de herfst van 2018, zullen zij 
in samenwerking met Brilliant Classics hun programma 
Songs of Love and Exile op cd uitbrengen. De release 
staat gepland voor de herfst van 2019. 
 Channa hecht veel waarde aan het introduceren van 
opera aan een breed publiek. Daartoe bedacht zij samen 
met violiste Anastasia Kozlova en schrijver/regisseur 
Michael Diederich de multimediaproductie Händel goes 
Tinder, gebaseerd op diverse opera’s van G. F. Händel. Na 
een succesvolle pilot tijdens Festival Groeneveld in juni 
2018, wordt voor 2019 en 2020 een theater- en festival-
tournee georganiseerd met steun van het Amsterdams 
Fonds voor de Kunst en het Norma Fonds.

Izhar Elias (Amsterdam, 1977) is een van de meest veel-
zijdige gitaristen van dit moment. Zijn poëtische stijl 
en grensverleggende programmering is gefundeerd op 
uitgebreide verdieping in de historische uitvoeringsprak-
tijk (barok en vroeg 19e eeuw), de kamermuziek en de 
hedendaagse muziek gecombineerd met multimedia. 
Izhar gaf tal van concerten in Europa, Rusland, Zuid-Oost 
Azië, Australië en de VS. 
 In 2011 ontving hij de prestigieuze Nederlandse Muziek-
prijs, de hoogste staatsonderscheiding die aan een 
musicus, werkzaam in de klassieke muziek, kan worden 
uitgereikt. 
 Als solist werkte hij met orkesten als het Residentie 
Orkest, Radio Philharmonisch Orkest, Nederlands Kamer-
orkest, het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest.
In april 2014 ging een bijzonder dubbelconcert in premi-
ère tijdens de Zaterdagmatinee in de grote zaal van het 
Concertgebouw Amsterdam: Schattenspiel, voor klassieke 
gitaar, elektrische gitaar en groot orkest, met en door 
heavy metal gitarist en componist Florian Magnus Maier.
 Onlangs bracht Izhar zijn elfde album uit: La Guitarre 
Royalle, met werken voor barokgitaar solo.
 Izhar Elias heeft talloze bijzondere muzikale samen-
werkingen. Met gitarist Fernando Riscado Cordas jr. vormt 
Elias een duo dat zich specialiseert in het uitvoeren van 
muziek op historische gitaren. Hij vormt een duo met de 
Georgische klarinet virtuoos Levan Tskhadadze. Met trio 
Cordevento (met Erik Bosgraaf, blokfluit en Alessandro 
Pianu, klavecimbel), richt hij zich vooral op repertoire 
uit de 17e eeuw. Cordevento gaf concerten in Nederland, 
de belangrijkste Europese concertzalen (o.a. In Keulen, 
Hamburg, Wenen, Brussel en Luxemburg) en Zuid-Oost 
Azië. Elias werkt regelmatig samen met componisten, 
choreografen, filmmakers en theaterregisseurs. 

Anoniem 14e/15e eeuw 
Ladino 
Lavava y suspirava 

vía venir cavallero de la guerra tornando, 

su espada llena de sangre. 

Al río se acercava. 

Caminando y platicando 

a campos d’oliva s’acercaron. 

Oh! Que campos vedres, campos de oliva. 

Ah! Los dexí arando y los topí asembrando. 

Avrime, la mi madre, avri puertas del palacio! 

En lugar d’elmuera a la hija vos truxe.

La rosa enflorece 
en el mes de may 

Mi alma s’escurece, sufriendo de amor 

Los bilbílicos cantan, suspirando el amor 

Y la pasión me mata, muchigua mi dolor 

Más presto ven palomba, más presto ven a mí 

Más presto tú mi alma, que yo me voy morir

Zij waste en zij zuchtte, 
en zag een ridder komen die keerde van de oorlog. 

Bloed kleefde aan zijn zwaard. 

Hij reed naar de rivier toe. 

Rijdend en pratend kwamen zij bij de olijvenvelden. 

O, die olijvenvelden, die zilver-groene weiden! 

Men ploegde toen ik wegging, 

men zaait nu ik terugkom. 

Doe open, lieve moeder, de poorten van ‘t paleis. 

Geen schoondochter, maar een dochter breng ik voor u mee.

De roos staat in bloei 
in de maand mei 

Mijn ziel verdonkert en lijdt door de liefde 

De nachtegalen zingen, zuchtend door de liefde 

En de passie vermoordt mij, vergroot mijn pijn 

Kom sneller, duifje, kom sneller naar mij toe 

Sneller, mijn ziel, want ik ga sterven



Domenico Obizzi ca. 1630 
Rompi, rompi, o mio core, 

quell' amoroso laccio, 

già si soave impaccio, 

onde t'avvinse il tuo nimico Amore, 

poi che si cruda e ria, 

non conosce pieta la Donna mia. 

Spegni, spegni quel foco 

onde si dolce ardesti, 

per duo lumi celesti 

il tuo incendio il tuo mal prendendo in gioco, 

poscia che già mai sia, 

che si mova à pietà la Donna mia. 

E se l'empia mia sorte 

vuol che sol col morire 

Finisca il mio martire, 

sciolga il nodo d'Amor colpo di morte,

 che morirò ben pria, 

ch'abbia pietà di me la Donna mia.

Aura che qui d'intorno,
mormorando t'aggiri

deh prendi miei sospiri 

prendili e teco hor hora 

col’ali porta ove'il mio ben dimora.

Tu sola messaggera,

sarai del core amante,

aura lieve e vagante, 

mentre libero il volo 

spieghi dal caldo al agghiacciato polo.

Forse se del suo foco

spenti gl'incendi sono, 

de miei sospiri al suono, 

da pieta dolce vinta, 

risveglierà qualche favilla estinta.

Hor che vicin mi sento, cruda Filli, a morire, 
al mio lungo martire, al mio mal, al mio duolo 

non chieggio altra mercè ch’un bacio solo. 

E tù, Filli crudele, esser vuoi così ingrata, 

esser vuoi si spietata, che neghi un bacio ancora, 

sol perche lasso, disperato io mora. 

Moro sí, moro Filli, almen baciami pria 

ch’io mora o vita mia che morirò contento, 

e ch’altro è un bacio, ohimè, ch’un suon di vento.

Break, my heart, break 

that love-laden snare, 

that so sweet encumbrance with which 

Love, your enemy, holds you in thrall, 

For my Lady, so cruel and so wicked, 

Knows no pity. 

Extinguish that flame, 

which burns so sweet 

For two heavenly eyes 

Who take your pain, your burning in jest 

Since it will never happen 

That pity might move my Lady. 

And if my cruel fate 

Wishes that my suffering 

Ends only in death, 

Disband the knot of love, 

The blow of death, 

Because I will die well before 

My Lady will pity me.

O murmuring breeze,
As you wander around,

Take my sighs,

Take them and later

Bear them to where my lady dwells.

You, o light and wandering breeze,

shall be the only messenger,

of my loving heart,

while, in free flight,

you spread from  the heat to the icy pole.

Perhaps, if the blaze of her fire

Is extinguished,

To the sounds of my sighs

Overcome with sweet pity,

Some extinct spark will awake.

Now, cruel Phyllis, 
when I feel myself close to death, 

I ask no other solace for my long torture, 

For my sorrow and pain than one single kiss. 

And you, cruel Phyllis, decide to be so ungrateful, 

To be so heartless that you deny me one more kiss, 

So that alas, I must die without hope. 

For I am dying, Phyllis, I die; At least kiss me 

before I die, you who are my life, that I may die 

content. A kiss, alas, is merely a sound of the wind.



José Marín 1619-169

Qué dulcemente suena
entre estos verdes sauces

-animada tiorba-

un ruiseñor, envidia de las aves.

Sus quiebros son suspiros

y endechas sus compases,

que ya en su triste suerte,

sólo el alivio de la pena cabe.

Mira vulgares plumas

de estrellas coronarse,

porque hallaron propicia

de su ambición, la vanidad del aire.

No envidia su fortuna

pero siente el ultraje,

que armado de rigores

el torpe alivio a sus blasones hace.

En el silencio mudo

pasó la mayor parte

del siglo de su vida,

que es de discretos el quejarse tarde.

Suspende el llanto triste,

¡Oh ruiseñor suave!

pues ves que los laureles

sólo se hicieron para los cobardes.

Ojos, pues me desdeñais
No me miréis, 

pues no quiero que logréis

el ver como me matáis.

Cese el ceño y el rigor,

ojos, mirad que es locura

arriesgar buestra hermosura

por hazerme un disfavor

Si no os corrige el temor

de la gala que os quitáis.

No me mireis, no, no…

Y si el mostraros severos

es no más que por matarme

podéis la pena excusarme,

pues moriré de no veros.

Pero si no e de veros,

que de mi os compacezcáis.

How sweetly plays
Between those green willows

-animated theorbe-

A nightingale, envy of birds.

His twists and turns are sighs,

And laments are his pulse,

Since in his sad fate,

There is only room for the relief of pain.

See his ordinary feathers

Crowned by the stars,

Because they find the vanity of the air

Propitious for his ambitions. 

Do not envy his fate,

But feel the outrage that,

Armed with rigours,

Brings clumsy relief to his armour.

In mute silence 

He passed the largest part

Of the era of his life,

Because it is late to complain for the discrete.

Suspend your sad weeping,

Oh suave nightingale!

And see that laurels

Are only made for cowards.

Eyes, since you scorn me, 
don’t look at me, 

for I don’t wish that you succeed 

in watching how you kill me. 

End the frowns and the severity; 

eyes, behold what madness is: 

to risk your loveliness 

by doing me a discourtesy. 

If fear doesn’t cause you 

to lessen your charms, 

Don’t look at me, no, no…

And if your harsh behavior 

is for nothing more than to kill me, 

you may let me forgo the pain, 

for I will die from not seeing you. 

But if it is not true 

that you want me to be at peace, 



La Serena 
En la mar hay una torre,

en la torre una ventana,

en la ventana hay una hija

que a los marineros ama.

Dame la mano tu Palomba

Para suvir a tu nido.

Maldicha que durmes sola,

vengo a durmir contigo.

Durme, durme hermozo hijico

Durme durme con savor.

Cerra tus luzios ojicos

Durme durme con savor.

A la scole tu te iras,

Y la Ley t’ambezarás.

De Zeemeermin
In de zee daar staat een toren,

In die toren is een raam.

Voor het raam staat een meisje,

Dat veel van matrozen houdt.

Toe, reik mij je hand, mijn duifje,

Dat ik op kan klimmen naar je nest.

Vervloekt! Jij slaapt toch niet alleen?

Wacht, ik kom wel bij je slapen.

Slaap, slaap, mijn jongenlief,

Slaap, slaap naar hartenlust.

Doe je lieve oogjes dicht

En slaap, slaap naar hartenlust.

Naar onze school zal jij toegaan

En de Wet zal jij daar leren.

Lorenzo Palomo 1938

Nana Sefardí 
Durme durme, mi alma donzella

Durme durme sin ansia y dolor.

Hec tu esclavo que tanto dezea

Ver tu sueño con grande amor.

Siente al son de mi guitarra

Siente, hermosa, mis males cantar.

Linda de mi corazon
Yo m’enamorí d’un aire

D’un aire d’una mujer

D’una mujer muy hermoza, linda de mi corazon.

Vertaling Chanah Milner & Paul Storm

Nana Sefardí
Slaap, slaap, mijn ziel, mijn maagdeke,

Slaap zonder zorgen of verdriet.

Je dienaars grootste wens is vol

Liefde toe te kijken hoe jij slaapt. 

Luister naar de klanken van mijn gitaar,

Luister, lief, hoe ik mijn leed bezing.

Schoonheid van mijn hart
Ik werd verliefd op de verschijning,

De verschijning van een vrouw van wonderlijke

schoonheid, die mijn hart verrukte.

Anoniem 14e/15e eeuw 
Ladino 

Caminí por altas torres   
navigí por las fortunas   

yo callí en tierras azenas  

onde non me conocían.    

Que buxcax, hijo del ombre?  

que buxcax por estas viñas?  

Buxco yo al rey mi padre,  

la corona que el tenía.     

Una vez que tu lo buxcax,  

que señas por el darías?  

Años tenía setenta,   

la barba blanca tenía.     

A la señas que vos darías,   

el rey Turco lo mataría.   

Este que sintó su hijo   

grande lloro lloraria. 

Vertaling Chanah Milner & Paul Storm

Trotse kastelen reisde ik langs
door stormen ben ik heen gevaren

en belandde in vreemde streken

waar geen sterveling mij kende.

Wat zoekt ge hier in deze wijngaard,

‘s mensen kind, wat zoekt ge hier?

Ik zoek mijn koninklijke vader

en de kroon die hij bezat.

En waaraan zoudt ge hem herkennen,

gij die zo naarstig naar hem zoekt?

Zeventig jaren oud was hij,

en had toenmaals een witte baard.

Wie gij aldus beschrijft moet door

der Turken koning zijn gedood.

Toen de zoon dees woorden hoorde

brak hij luid in snikken uit.



De Noorderkerkconcerten worden mogelijk gemaakt door: 

Met dank aan: Dille en Kamille, De Boerenmarkt en alle vrienden van de Noorderkerkconcerten’.
Noorderkerkconcerten is zeer erkentelijk voor de steun van de leden van de Noorderkring.

f
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noorderkerkconcerten 
noorderkerkconcerten.nl  

info@noorderkconcerten.nl

Muziek in de Noorderkerk: 
de perfecte zaterdag middag in hartje Amsterdam. 
Doe boodschappen op de biologische Noordermarkt,  
eet de beste appeltaart van Amsterdam bij Café Winkel  
en geniet van een uur concert in de Noorderkerk.

Volgende Noorderkerkconcerten
10 november Bennewitz Quartet
17 november  Dominique Vleeshouwers

Mario Castelnuovo-Tedesco 1895-1968

The divan of Moses-Ibn-Ezra 

Drink deep, my friend, 
and pass the cup to me,

My heart from crushing sorrows to set free;

And if I die before thy face, do thou 

Revive me quickly with thy minstrelsy.

Dull and sad is the sky as my heart
From the clouds drop the dews like my tears

Speaks the cup without words and it saith:

“Them that weary, or that faint I restore,

Without hands do I glean all their grief,

Without axe I cut down sorrow’s boughs.”

O brook, 
whose hurrying waters go to the far land

that molds my friend, 

by thee, my greeting let be sent.

And if thy waves are red as blood

Tell him my tears have stained thy flood;

The mingled drops of eye and heart,

For exile, and for love they flow

Exile and love, that rend the frame of them

Who dwell from friends apart.

O brook, bespeak him tenderly;

Fill thou his heart with thought of me,

So that usurper may not claim my place therein.

Make him to know that for his ransom

I would give what years I yet may have to live

Or if my life be all too little worth

All that I hold most precious upon earth.

ate has blocked the way 
To the garden of friendship,

That my heart may not find rest therein;

He has shut it out with estrangement, 

As with bolted doors,

That it may not tend its plants 

To bring them to blossom.

Though enemies rage, I will knock upon the doors;

In the face of the envious, will I enter the portals,

Locks will I shatter with the power of speech

With the songs of my lips 

I will break bolts in sunder.

And if nettles spring up, I will persuade my heart

That they are sprigs of balsam.

If bitter upon my palate be their must

I will go dancing and shouting

As one that is wild with the joy of the spiced wine.

If its dews be drops from the streams 

of the brimstone

I will pretend that they are crumbs of ice.

For by the humility of my spirit

I would fain restore my banished heart

To its place in the heart of the loved one

Like a gentle shower I will enter therein,

As a stream of oil in its inner recesses.

Then shall I walk through the darkness

Unto the light of my friend,

And he will no longer 

Withhold from me his shining.

I will hope to eat of the fruits

Of the garden of his love.

The aftergrowth, if the first fruits be denied me.

Go now, o my song,

Take my message to my beloved

For truly, song, is a faithful messenger.


