In Vuur en Vlam
1. Wie leeft verloren in de tijd
raakt aan de haast zijn leven kwijt
hij gaat zijn weg met ogen dicht
en ziet geen spoor, geen schijn van licht;
maar als zo’n blinde ziende wordt,
dan komt hij oog en oor te kort,
hij vindt zichzelf, de dag breekt aan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
2. Maar soms zijn mensen levend dood
want hun bestaan is ademnood,
ze leven roekeloos en snel
en zetten hart en hoofd op ’t spel;
maar als zo’n mens geduldig wacht,
dan voelt hij hoe een ander zacht
zijn armen om hem heen wil slaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
3. Wanneer een mens maar verder wil
hij jaagt maar door en staat niet stil
op weg naar geld en klatergoud,
zo’n mens verslijt, wordt ziende oud;
maar als hij knielt en biddend rust
misschien dat God hem wakker kust,
Hij haalt hem uit zijn droom vandaan,
hij komt in vuur en vlam te staan.
4. Wie vastgeroest en uitgedoofd
alleen nog in vandaag gelooft,
wie nooit eens over bergen ziet,
wordt moe en sterven zal zijn lied;
maar als in harten heimwee brandt
naar nieuwer tijd en blijer land,
dan breken mensen op en gaan,
men komt in vuur en vlam te staan.
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Van harte welkom!
Beste ouders, familieleden en andere belangstellenden,
Het is ons een groot genoegen u welkom te mogen heten op
deze eindpresentatie. We sluiten vandaag het jaar 20014-2015
van de opleiding van de Schola Cantorum af. De Schola
Cantorum staat voor een goede muzikale opleiding. Dit is de
enige garantie voor goede prestaties van de koren van de
Schola. Om de opleiding extra voor het voetlicht te brengen
sluiten wij het jaar met een gezamenlijk concert af.
Tijdens dit concert krijgt u alle onderdelen van de opleiding te
zien en te horen. Van de beginnende F-jes tot en met de Agroepen én de Schola Iuventatis. Nieuw is dat dit jaar ook de
volwassenen van de Schola Maior zingen. Zij zullen een stuk
voor vrouwenkoor en een stuk voor mannenkoor laten horen.
Ook dit is het gevolg van de vernieuwingen de laatste jaren.
We besteden ook aandacht aan het Floris van der Putt-jaar. Er
zullen enkele werken van deze componist en oud Rector
Cantus van onze Schola klinken. Ook in samenzang met alle
aanwezigen.
Aan het eind van het concert krijgen verschillende kinderen een
rapport, een diploma of een certificaat. Dit is het resultaat van
een jaar hard werken. Het programma van deze avond vindt u
hiernaast. Wij wensen u allemaal veel luisterplezier toe!!

Het opleidingsteam van de Schola Cantorum.
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