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Van harte welkom!

Beste ouders, familieleden en andere belangstellenden. Het is ons een
groot genoegen u allemaal welkom te mogen heten op dit kerstconcert.
Het is een goede traditie van de Schola om kort voor kerst een sfeervol
concert te geven waarin de jeugdafdelingen buiten de kerkdiensten om
te horen zijn met kerstliederen.
In dit concert presenteren we voor de eerste keer dit schooljaar de
gehele opleiding: van nog maar net begonnen tot ver gevorderd. Er is
dit jaar weer een groep kinderen gestart bij de Schola Minima. U zult
vanavond horen dat er hard gewerkt is om mooie liedjes in te studeren
en deze mooi te zingen. Maar ook de andere groepen hebben druk
geoefend en zullen een prestatie van formaat neerzetten.
De afsluiting van het vorig seizoen hebben we voor het eerst in de
Lucaskerk gehouden. Dat is goed bevallen. Doordat de Sint Jan in deze
dagen druk in gebruik is moesten we helaas uitwijken naar een andere
locatie. Gelukkig kunnen we dus in de Lucaskerk terecht.
Tot slot nog een verzoek aan u allemaal: De kinderen van de Schola
proberen zo goed en mooi mogelijk voor u te zingen. Om iedereen daar
optimaal van te laten genieten vragen wij u stil te zijn tijdens het
zingen. Bij voorbaat dank!
Wij wensen u allemaal veel luisterplezier toe!!

Het opleidingsteam van de Schola Cantorum:
Jeroen Felix,
Rector Cantus
Véronique Leenders-van den Engh, docent AMV, Gregoriaans en Solfège
Coen Swinkels,
docent Schola Minima

1. Opening/Schola Minor en Puellarum
 Rorate Caeli Desuper
2. Schola Puellarum
 Kom tot ons
 In dulci jubilo
 I sing of a maiden

M. Pirenne
M.Praetorius, bew. J.Rutter
P. Hadley

3. Schola Minor
 Once in Royal David’s city
 Comt Verwondert
 Sussex Carol
4. Schola Minima
 Geen plaats in de herberg
 Het staldeurtje kraakte

Gregoriaans

bew. D. Willcocks
J.Röntgen
bew. D. Willcocks

B. v.d. Woude
tekst: D.A. Cramer-Schaap, muziek: G. Bergman

5. Schola Puellarum E en Schola Minor E
 Ding dong merrily on high
 Patapan
6. Schola Iuventatis
 Hodie uit “Ceremony of Carols”
 Past three a clock
 A Nativity

bew: Ch. Wood
R. Jacques

B. Britten
traditional, bew. J. Rutter
J. Tavener

7. Schola Puellarum ABCDE, Schola Iuventatis, Schola Minor
ABCDE
 Hark! the herald-angels sing
bew. D. Willcocks

  ZALIG KERSTFEEST !!  

