
Ruth Willemse (mezzosopraan) & Vital Stahievitch (piano) 

 

A New Wondrous Tide! 

In juli 2018 nemen Vital en Ruth een nieuw album op. Bij een nieuw album hoort een nieuw 

programma! Liederen van Gustav Mahler en Richard Wagner omarmen in dit programma die 

van Edward Elgar, de meest Europese onder de Britse componisten: de Rückert Lieder, de 

Sea Pictures en de Wesendonck Lieder. Het zijn liederen waarin de mens zich afvraagt waar 

zij staat in het universum en op welk punt in de eeuwigheid zij zich bevindt. In deze queeste 

zoekt zij houvast in de natuur. 

 

Aan zee of in de broeikas verschijnen beklemmende of bevrijdende beelden over verleden, 

heden en toekomst. De drie componisten suggereren in hun muziek het heelal, de ruisende 

golven en soms ook de stilte van eenzaamheid, waarbij ze voelbaar maken hoe de woorden 

van de gedichten soms naar binnen kijken en soms naar buiten, in de oneindige verte. 

Hoewel er hier en daar gesproken wordt over de dood en het graf, betekenen die geen 

eindpunt, maar eerder een nieuw begin, met verwondering bekeken. 

 

‘Zie mij zoals ik ben’, lijken de Rückert-Lieder uit het late deel van Mahlers carrière te willen 

zeggen; Elgar, de veertig al gepasseerd, proeft ten tijde van de Sea Pictures net pas van de 

internationale roem die hem deel zal worden; Wagner, die de Wesendonck-Lieder tot zijn 

persoonlijkste werk rekende, laat klanken en frasen horen die later terug zullen komen in 

zijn opera Tristan und Isolde, een werk dat een nieuwe richting zal geven aan de muziek. De 

liederen op dit album kijken dus niet alleen naar het verleden of de voorbije jeugd, maar 

luiden ook een fascinerende toekomst in. Tekst: Hein van Eekert 
 

Gustav Mahler (1860-1911) 

Rückert Lieder 

Friedrich Rückert (1788-1866) 

I. Blicke mir nicht in die Lieder 

II. Ich atmet’ einen Lindenduft 

III. Um Mitternacht 

IV. Liebst du um Schönheit 

V. Ich bin der Welt abhanden 

gekommen 
 
 

Vital Stahievitch & Ruth Willemse 

Edward Elgar (1857-1934) 

Sea Pictures 

 

I. Sea Slumber Song (Roden Noel) 

II. In Haven (Capri) (C. Alice Elgar) 

III. Sabbath Morning at Sea 

(Elizabeth Barrett Browning) 

IV. Where Corals Lie (Dr. Richard 

Garnett) 

V. The Swimmer (Adam Lindsay 

Gordon) 

 

Richard Wagner (1813-1883) 

Wesendonck Lieder 

Mathilde Wesendonck (1828-1902) 

 

I. Der Engel 

II. Stehe still! 

III. Im Treibhaus 

IV. Schmerzen 

V. Träume 
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