
Programma  

Ralph Vaughan-Williams (1872 - 1958) 

• Musette 

Edwin Henry Lemare (1865 - 1934) 

Summer Sketches, op. 73: 

• Dawn 

“Sleep and Oblivion 

Reign over all.” Tennyson 

• The Bee 

“There has been heard a distant humming noise, 

Like bees disturb’d, and arming in their hives.” Dryd 

• Cuckoo 

“The plain song Cuckoo gray, 

Whose note full many a man doth mark, 

And dares not answer, nay.” Shakespeare 

• Twilight  

“The face of brightest heav’n had chang’d  

To grateful twilight.” Milton 

• Evening  

“The timely dew of sleep, 

Now falling with soft slumb’rous weight,  

Inclines our eyelids.” Milton 

Leif Thybo (1922 - 2001) 

Sumer Is Icumen In (Theme with six variations) 

• Theme: Duo on the flutes with tremolo 

• Var. I: Duo on the trumpet 

• Var. II: Fantasia on the note B-flat and solo on the crumhorn 

• Var. III: Overture to a warm summer day - on the diapasons 

• Var. IV: Interlude on the reeds - with cuckoo obligato on the flutes 

• Var. V: Toccata for full organ - with threatening clouds on the horizon 

• Var. VI: Duo on the flutes with tremolo - calm wind conditions  

  



Sir Charles Hubert Hastings Parry (1848 - 1918) 

An English Suite 

• Pastoral 

• Air 

• Frolic 

Maija Einfelde (*1939) 

Trīs jūras dziesmas (Three Songs of the Sea) 

• Tranquillo  

• Allegro marcatissimo 

• Lento 

Egil Hovland (1924 - 2013) 

Il Canto del Mare, op. 114 

• Toccata 

Levensloop 

Una Cintina is organist, dirigent en muzikaal leider 

van de St. Laurentiuskerk in Alkmaar. 

Una, geboren in Jurmala (Letland) in een familie van 

muzikanten, begon haar muziekopleiding al in de 

voorschoolse jaren, ze zong in folkloristische groepen 

en leerde de kokle, een Lets traditioneel instrument, 

bespelen. Op veertienjarige leeftijd kreeg Una haar 

eerste opdracht als organist bij de Bulduri 

Evangelisch-Lutherse Kerk in Jürmala en heeft 

sindsdien in veel kerken gewerkt. 

Una behaalde haar eerste academische graad aan de Riga Cathedral Choir School 

in koorzang (1998) en kerkmuziek (2001) met Vita Kalnciema (orgel) gevolgd 

door Bachelor (2005) en Master diploma’s (2007 en 2009) aan de Letse 

Academie of Music en het Conservatorium van Amsterdam onder leiding van 

Sigvards Kļava (directie). Prof. Tâlivaldis Deksnis (orgel) en Jacques van 

Oortmerssen (orgel). Ze nam deel aan verschillende masterclasses en 

zomeracademies georganiseerd door Ton Koopman, Ludger Lohman, Hans 

Fagius, Joel Speersta. Olivier Latry, Louis Robilliard en vele anderen. 



Sinds 2009 is Una lid van Duo Esmera, samen met contratenor Jean-Sébastien 

Beauvais. Wat begon als een oude muziekensemble is uitgegroeid tot een 

avontuurlijke tandem die de mogelijkheden van zang en orgel verkent en gretig 

is in het ontdekken van nieuw repertoire. Ze neemt regelmatig deel aan New 

Music-festivals, speelt de premières van nieuwe composities, werkt aan speciale 

projecten met andere kunstvormen - acteurs, dansers, poppentheater enz. - en 

neemt als solist deel aan concerten met orkesten, koren en in verschillende 

kamermuziek muziek instellingen. In 2020 verscheen haar cd „The Hands of 

Time” met muziek voor slagwerk en orgel in samenwerking met slagwerker 

Georgi Tsenov. Een belangrijke plaats in Una's concertprogramma’s is weggelegd 

voor het promoten van Letse muziek en muziek van hedendaagse componisten, 

evenals het bekendmaken van het publiek met, volgens haar, de belangrijkste 

componisten van de 20e eeuw. In 2021 nam ze deel aan de opname van het 

Amstel Saxophone Quartet gewijd aan de muziek van de Letse componist Georgs 

Pelëcis. 


