
Toelichting

De Compositie

De kleine trom, marimba en de trom met brushes spelen in het eerste deel een doorgaand ritme, 
terwijl het orgel de toon D aanhoudt. 
De pauken speelt een eigen, beetje solistische, melodie. Het koor zingt in dit eerste deel a-capella. 
Deze melodie zal later terug komen samen met de saxofoons. De notatie voor de blazers en 
contrabas wijkt in het eerste deel af van de traditionele notatie. Zij moeten het genoteerde ritme zelf 
verdelen binnen de maat, en zo ontstaan er diverse ritmes en klanken gelijktijdig. Bij de tweede 
afwijkende notatie moeten ze binnen 2,3 of 4 seconden korte ritmisch genoteerde figuren, op 
verschillende toonhoogtes, zelf indelen. Zo ontstaan er vele verrassende  ritmes en klanken door 
elkaar. Dit komt later nog een keer terug, maar dan speelt het slagwerk een uitgeschreven ritme. Het 
largo begint met de melodie die we aan het begin van de compositie hebben gehoord op hoorn en 
bariton. De melodie van de solo op altsaxofoon wordt overgenomen door het gehele orkest en koor.
In het laatste deel spelen afwisselend de koperblazers, pauken en tom toms. Het koor zingt op 
onderling afgesproken toonhoogte zogenaamde clusters. 
Tevens is er een melodie in 7/4 maat voor koor, piccolo, fluit, hoorn, orgel, pauken en klokkenspel.

Taptoe

Tijdens het taptoe signaal voor trompet en trommels vragen we het publiek om even te gaan staan.

Tamboerkorps

Indien mogelijk kan men vanaf maat 31 tot maat 70 de trom partij door een traditioneel 
tamboerkorps laten spelen.

Koor

Indien mogelijk zou het koor achter in de zaal kunnen gaan staan en kunnen komen oplopen van 
achter uit. Daarbij zouden ze een klein lampje in hun handen kunnen hebben terwijl het zaallicht uit 
is. Zo kan er een mooie klank en sfeer ontstaan tussen orkest en koor.
De lampjes zouden ze ook weer aan kunnen zetten bij het zingen van de clusters.

Tekst (CreationsbyAstrid - Astrid Reijman)

De in de partituur geschreven tekst kan aan het begin maar ook tussen de deeltjes door worden 
voorgelezen.

Bijzonder effect

Op twee plaatsen maken de slagwerkers gebruik van een 'Large Iron Chain'. 
Dit is een grote dikke metalen ketting die ze op het juiste moment op een metalen plaat moeten 
laten zakken en op de laatste noot laten vallen.


