Ook zingen bij de Schola?

Dat kan!

Veel kinderen vinden zingen leuk. Denkt uw zoon of dochter er
ook zo over? Of vindt u als ouder een muzikale opleiding van
belang? Lees dan verder!
Wij zijn ook dit jaar weer op zoek naar kinderen vanaf groep 3/4
die zingen leuk vinden. Wil je bij ons koor komen zingen? Geef
je dan op voor de stemtest. Tijdens de stemtest wordt op
speelse wijze gekeken of je stem voldoende zuiver is en of je
ritmegevoel hebt.
Kinderen krijgen bij de Schola Cantorum:
- een goede en gedegen muzikale opleiding
- diverse diploma’s, waaronder als eerste het officieel erkende
diploma Algemene Muzikale Vorming (A.M.V.).
- leuke activiteiten, zoals sport, het jaarlijkse kamp,
spelmiddagen, etc.

  Kerstconcert  
Schola Puerorum
Schola Iuventatis
Schola Maior

Meer informatie of aanmelden voor een stemtest? Neem dan
contact op met docent Coen Swinkels, telefoon 073-6122606 of
stuur een e-mail naar werving@schola.nl.

Sint-Janskathedraal
Zondag 20 december 2015 16.30 uur

  PROGRAMMA  

Van harte welkom!
Beste ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, Vrienden en
Vriendinnen van de Schola en andere belangstellenden. Fijn dat
u allen vanmiddag de weg naar de Sint-Jan heeft weten te
vinden om te komen luisteren naar ons kerstconcert. Wij
brengen voor u een divers programma ten gehore. Alle
afdelingen (de Puerorum F t/m A, de Iuventatis en de Schola
Maior) zullen voor u zingen.

1.

Once in Royal David City (bew: D. Willcocks)

2.

Rorate Coeili (Gregoriaans)

3.

Hodie Christus Natus Est (J.P. Sweelinck)

4.

Sussex Carol (bew. D. Willcocks’)

5.

Kinder Swijgt (15e eeuwse melodie)

Schola Puerorum EF

6.

Slaap maar Kindje (J. Bremer)

Schola Puerorum EF

7.

Ding Dong Merrily on High (G. Woodward)

Schola Puerorum DE

8.

Ons Ghenaket (Fl. v.d. Putt)

Ten slotte nog dit: het concert is gratis toegankelijk. Wel hopen
wij dat u –als u het concert gewaardeerd heeft– onze kinderen,
die na afloop van het concert zullen collecteren voor de
instandhouding van ons koor, niet geruisloos voorbij zult
lopen…. Alvast dank voor uw bijdrage.

9.

Ecce Dominus (J. Felix)

Zalig kerstfeest en alle goeds voor 2016 toegewenst!

13. O Magnum Mysterium (M Lauridsen)

Allen

Laurens Langendonck, proost

14. Hark The Herald Angels Sing (bew. D. Willcocks)

Allen

Op het programma staan enkele bekende Christmas Carols,
zoals de Sussex Carol en Hark the Herald Angels Sing in een
bewerking van sir David Willcocks. Daarnaast staan ook werken
van Brabantse componisten als Floris van der Putt en Joop Felix
op het programma.
Ik hoop dat u zult genieten van ons gezang en dat u door de
muziek nog meer in kerstsferen zult geraken.

Allen
Schola Puerorum
Schola Maior
allen

Schola Puerorum
Schola Maior

10. A Nativity (J. Tavener)

Schola Iuventatis

12. Deck The Hall (bew. J. Ruter)

Schola Iuventatis

  ZALIG KERSTFEEST !!  

