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Akordo estas nederlanda voĉgrupo, kiu kantas
senakompane. Ĝia repertuaro konsistas el plurvoĉaj
kantoj de diversaj landoj kaj diversaj stiloj: de
mezepokaj ĝis modernaj, de folkloraj ĝis roko. Ĉiuj
kantoj estas en Esperanto kaj preskaŭ ĉiuj ricevis
tradukon aŭ - pli libere - Esperantan version verkitan
speciale por la grupo.
La grupo ekzistas ekde 1988 kaj en 1989 okazis ĝia
unua koncerto, en nederlanda Esperanto-aranĝo. En
1992 Akordo faris la unuan koncerton en eksterlando kaj
en 1996 estis lanĉita la unua KD, Muzikpluvo.
Nur rare Akordo kantas muzikaĵojn originale verkitajn
en Esperanto. Ĝenerale temas pri kantoj tradukitaj de la
propraj membroj de la grupo, precipe Arjen-Sjoerd de
Vries kaj Saskia Idzerda. Sed ofte tradukoj estas faritaj
ankaŭ de ne-membroj de la grupo, speciale Roel
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Haveman.
Registroj de Akordo troviĝas ne nur en Muzikpluvo,
sed ankaŭ en du aliaj albumoj. En 1996 estis lanĉita
Vinilkosmo - Kompil' Volumo 2, al kiu Akordo
kontribuis per la ironia Venko, venko!. Akordo
partoprenis ankaŭ de la KD kiu akompanas libron en la
nederlanda pri la gramatiko de Esperanto.
Akordo konsistas el: Rineke Hoens (soprano/aldo),
Saskia Idzerda (soprano/aldo), Marwine van der Molen
(aldo), Jeroen Balkenende (tenoro), Sander van Huijzen
(tenoro), Danny ten Haaf (baso), kaj Arjen-Sjoerd de
Vries (baso).
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Vizitu ankaŭ: http://www.tekstoj.nl/akordo (En
esperanto, nederlanda, germana, angla kaj dana lingvoj).
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La Espero
L. L. Zamenhof
En la mondon venis nova sento,
Tra la mondo iras forta voko;
Per flugiloj de facila vento
Nun de loko flugu ĝi al loko.
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Ne al glavo sangon soifanta
Ĝi la homan tiras familion:
Al la mond' eterne militanta
Ĝi promesas sanktan harmonion.
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Sub la sankta signo de l' espero
Kolektiĝas pacaj batalantoj,
Kaj rapide kreskas la afero
Per laboro de la esperantoj.
Forte staras muroj de miljaroj
Inter la popoloj dividitaj;
Sed dissaltos la obstinaj baroj,
Per la sankta amo disbatitaj.

Sur neŭtrala lingva fundamento,
Komprenante unu la alian,
La popoloj faros en konsento

Unu grandan rondon familian.
Nia diligenta kolegaro
En laboro paca ne laciĝos,
Ĝis la bela sonĝo de l' homaro
Por eterna ben' efektiviĝos.
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Aŭdu! Aŭdu!
Aŭdu novaĵon el alta ĉiel'
Pri Bet-Leĥemo kaj pri brila stel'.
Vi do silentu,
Bone atentu,
Jen la anĝel'!
Ripetaĵo: Aŭdu! Aŭdu!
Karaj paŝtistoj, naskiĝis Sinjor'.
Donu donacojn je Lia honor'.
Jen via Reĝo;
Danku per preĝo;
Ĝoj' en la kor'!
Ĝoje heroldas anĝeloj per kant'
Pri la naskiĝo de nia Savant'.
Bebo alvenis;
Dio nin benis;
Gloru per ĉant'!
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Bim bom! Sonas en ĉiel'
Bim bom! Sonas en ĉiel'
Resono sonorila.
Bim bom! Sonas de anĝel'
La kanto tre jubila:
Gloru ni, hosana en la alto!
Ankaŭ tie ĉi sur ter'
Preĝeja tur' sonoru.
Kantoj fluu tra aer',
Ĉar Dion ni adoru:
Gloru ni, hosana en la alto!
Pie preĝu en maten',
Vi kantu en vespero.
Ĉie reĝu la refren',
Vi ĉantu kun sincero:
Gloru ni, hosana en la alto!
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Branĉo Jiŝaja
Branĉo Jiŝaja floras en glor'.
La roson de ĉiel'
Sur virgulinon gutis Sinjor'.
En frido kaj malhel'
Filo naskiĝis nur por ni,
Floro de puro, la Mesi'.
Kial naskiĝi en ĉi mizer',
Kreinto de homar',
Dio de firmamento kaj ter',
En vivo de amar'?
Ĉu logas peka tersurfac'
Pli forte ol ĉielpalac'?
Ho, tiu stal' en aĉa humil',
Ĉu estas luksa dom'?
Kaj nura kripo kiel lulil',
Ĉu estas ora tron'?
Floro Jiŝaja kun sufer'
Tremas pro frosta fiveter'.
Kara Jesu', plej alta boneg',
Samtempe Di' kaj hom',
Vi, kiu pagis pro nia pek',
Eterne Via nom'
Estu por ĉiu en la mond'
Gvida voj' kaj inspirofont'
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Kantoj al Lado
Unua kanto
Surmetu ni verdan kronon,
donu Lado, bela Lado.
Verdan kronon sovaĝrozan,
donu Lado, bela Lado.
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Sur ĝi pomojn, tri el oro,
unu kampe ni enfosu,
donu Lado, bela Lado.
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Ke altiĝu por ni greno,
ĉiu semo multobliĝu,
donu ĉarojn kvin da greno,
donu Lado, bela Lado.
En vilaĝo regu gajo,
fianĉin' en ĉiu domo,
junulin' por ĉiu fraŭlo,
donu Lado, bela Lado.

Dua kanto
Bonmatenon, oldaj panjoj,
al hejm' via familio,
jen alvenis lekantetoj,
lekantetojn knabinetojn,
donu, donu, oldaj panjoj,
vi nun veku la filinojn.
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Por alporti fridan akvon
de ivanomonta fonto,
lasu ilin kobu harojn,
orajn harojn ĝis talio,
donu, donu, oldaj panjoj,
ni ja devas nun pluiri.
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Do alportu, oldaj panjoj,
ĉar hieraŭ vi promesis,
platan panon kaj fromaĝon,
platan panon rompinvitan,
donu, donu, oldaj panjoj,
kio mankas, tion donu.

Tria kanto
Ĉu vi deziras, Lado, ke nu estu pliaj?
Ni deziras, Lado, ni deziras ke ni estu pliaj.

Ĉu vi deziras, Lado, je juna bravulo?
Ni deziras, Lado, ni deziras je juna bravulo.
Ĉu ŝatus vi bravulon kun belega nomo?
Volas ni bravulon, ni lin volas, kun belega nomo.
Prenu vi la bravulon kun belega nomo.
Ni lin prenu, Lado, ni lin prenu, kun belega nomo.
Lin rigardu kiel dancas, kiel dancas bela Ivo.
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Ĉu vi deziras, Lado, ke ni estu pliaj?
Ni deziras, Lado, ni deziras ke ni estu pliaj.
Ĉu vi deziras, Lado, je juna knabino?
Ni deziras, Lado, ni deziras je juna knabino.
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Ĉu ŝatus vi knabinon kun belega nomo?
Volas ni knabinon, ni ŝin volas, kun belega nomo.
Prenu do la knabinon kun belega nomo.
Ŝin ni prenu, Lado, ni ŝin prenu, kun belega nomo.
Ŝin rigardu kiel dancas, kiel dancas bela Janja.

La sieĝo de Bergen op Zoom
Kia defia legia fervor'
Ve! La liber', ĉu superos tiujn glavojn?
Ili kun ŝvit', spit', ekscit' kaj teror'
Venos, forprenos, ĉu tenos nian havojn?
Jam tamburas la hispan'!
Jam Porkul' trumpetas,
Li avance de lontan'
Al Bergen' impetas.
Berg-op-Zom',
Kun renom',
Spitu al hispano.
Nia hom', nia dom',
Savaj kun elano!
Brava, sanghava, la sava rapir',
Brile kaj trile, jubile ĝi fajreris.
Ĝema, tertrema, flagrema aspir'
Vere, fiere supere jam prosperis;
Pro minad' kaj kanonar',
Kio daŭre bruis,
De l' hispanoj ĉe l' rempar'
Multa sango fluis.
Berg-op-Zom',
Kun renom',
Spitis al hispano.
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Nia hom', nia dom',
Savaj kun elano!
Lanĉas revanĉa Oranĝa komand'
Forton kohortan por sorton nun deturni.
Bolas Spinola, li volas sur land'
Ĉase, frakase, amase lin alsturmi.
Krudan Korduan fortun'
Venke eliminis.
Velka Don Velasko nun
Planojn ne plu ŝpinis!
Berg-op-Zom',
Kun renom',
Spitis al hispano.
Nia hom', nia dom',
Savaj kun elano!
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Printempas
Printempas kiam majas,
Ludantaj knaboj gajas,
Kun inoj sur herbej'
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Ĉar nun ĝi verdas plej.
Somero ĝojon portas,

Jen vintra tristo mortas.

L
E

Kaj logas la ŝalmson'

La nimfojn kun impon'.
Fi, kial ni meditas?

Junaĝa rav' invitas.
Ho, nimfoj kun graci',
Ekludu nun kun ni.

