Ook zingen bij de Schola?

Dat kan!

Veel kinderen vinden zingen leuk. Denkt uw zoon of dochter er
ook zo over? 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.
Wilt u meer informatie of aanmelden voor een stemtest? Neem
dan contact op met docent Coen Swinkels, telefoon 0736122606) of stuur een e-mail naar werving@schola.nl.

  Kerstconcert  
Schola Puerorum
Schola Iuventatis
Schola Maior
Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch

Sint Janskathedraal
Zondag 22 december 2013 16.00 uur

  PROGRAMMA  

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 nieuwe groep kinderen gestart
bij de Schola Puerorum. U zult vanmiddag 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 opzet van het concert is anders dan de vorige jaren. Moesten
wij vorig jaar nog uitwijken naar de Lucaskerk, dit jaar zijn wij
weer terug in onze vertrouwde St. Janskathedraal. Naast de
kinderen van de Schola zult u ook een bijdrage horen van de
Schola Maior en van de Stadspijpers. Tenslotte zal
Mgr. Mutsaerts nog een kerstgedachte uitspreken.
Na het concert bent u in de gelegenheid de kerststal te
bewonderen waarna u in het St. Janshuis (direct achter de Sint
Jan gelegen) welkom bent voor een lekker drankje.
Namens Rector Cantus, opleidingsteam en bestuur,

Opening
1. Hodie (uit Ceremony of Carols B.Britten)

Schola Iuventatis

Kerstliederen Nederlandse Componisten
2. Wij komen tesamen.
3. Maria die soude naar Betlehem gaan
4.
5.
6.
7.

(bew. R.Wakelkamp).
Kom tot ons (M. Pirenne)
Comt verwondert (J. Röntgen)
O kindeke klein (traditioneel)
Herdersliedje (M Pirenne)

Allen
Schola Puerorm/Maior

Schola Puerorum
Schola Puerorum/Iuventatis/Maior
Schola Puerorum F
Schola Puerorum F

Intermezzo door de Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch
Toonzettingen van O Magnum Mysterium en
Hodie Christus natus est
8. O Magnum Mysterium (M. Lauridsen)Schola Puerorum/Iuventatis/Maior
9. Hodie (J.Pzn. Sweelinck)
Schola Iuventatis/Maior
Intermezzo door de Stadspijpers van ‘s-Hertogenbosch
Christmas Carols
10. Patapan (R. Jacques)
Schola Puerorum E
11. Ding dong merrily on high (bew. D. Willcocks)
Schola Puerorum E
12. Once in Royal (bew. D. Willcocks)
Schola Puerorum/Iuventatis/Maior
13. I sing of a maiden (P. Hadley)
Schola Puerorum
14. Deck the Hall
Schola Iuventatis
15. Hark the Herald (bew. D. Willcocks)
Allen

Marti van Kilsdonk, proost.

  ZALIG KERSTFEEST !!  

