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Noteer alvast: 
 
 

Kerstconcert 
 

'The Winter Rose' 
17 december 2017 
aanvang 15.00 uur 

Broeker kerk 
 

met o.a.: 
Andrea Vos, sopraan 
Yan Bijpost, bariton 

en begeleiding door een 
speciaal samengesteld 

ensemble 

 
 

 

 
 

 

 
OPGERICHT 1892 

Kerstconcert  
met The Winter Rose  

 Het kerstconcert op 17 december wordt het sluitstuk van ons 125-jarig 

jubileum. Dan staat 'The Winter Rose' van de Amerikaanse componist 

Joseph Martin op ons programma, met solisten en orkestbegeleiding. 

Deze feestelijke kerstcantate is nog maar zelden in Nederland 

uitgevoerd. 

Op de achterzijde kunt u meer lezen over dit bijzondere muziekstuk. 

125 jaar! 
Zo lang al vervult ons koor een belangrijke rol in het culturele leven van 

Broek in Waterland. Ons koor organiseeerde al die jaren zelf talloze 

concerten en droeg ook bij aan evenementen van anderen in ons dorp.  

En steeds was er een trouwe schare van donateurs zoals u, die het mede 

mogelijk maakten dat we al die mooie uitvoeringen konden geven.  

Dit jaar pakken we natuurlijk extra uit. We kijken terug op een sfeervol 

Diner Chantant afgelopen voorjaar en werken nu toe naar een bijzonder 

kerstconcert, waarmee we in december ons jubileumjaar afsluiten.  

We zien u graag 17 december a.s.! 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 



The Winter Rose 
(vervolg) 
 

De kerstcantate 'The Winter 

Rose' van de componist 

Joseph Martin is een 

combinatie van traditionele 

en nieuw gecomponeerde 

kerstliederen. De componist 

heeft in dit muziekstuk het 

klassieke kerstverhaal 

verweven met de legende 

over de roos die in de winter bloeit. Het bekende kerstlied 

'Es ist ein Ros' entsprungen' vertelt hierover en de 

componist laat deze prachtige, klassieke melodie in 

verschillende variaties terugkomen. 

Klassiek en toch wat lichter 

De muziekstijl doet soms in de verte aan een musical 

denken. Dat is geen toeval, want Joseph Martin is een 

Amerikaanse componist - maar dan wel een die vooral 

kerkmuziek componeert. In zijn cantate, die het hele 

kerstverhaal omvat, hoor je veel variatie: van vrolijke, 

snelle liederen tot een verstild wiegenlied. Daarmee past 

deze muziek helemaal bij ons koor, dat in de muziek-

keuze altijd zoekt naar een balans tussen 'klassiek en 

soms wat lichter'. 

Solisten en begeleiding 

Bij een jubileum past wat extra's in de vorm van solisten 

en orkestbegeleiding. De solopartijen worden vertolkt 

door de sopraan Andrea Vos en bariton Yan Bijpost en 

voor de begeleiding is een speciaal ensemble 

samengesteld.  

Kortom: laat deze gelegenheid om te genieten van ons 

koor en van deze prachtige muziek niet voorbijgaan en 

noteer de datum alvast in uw agenda! 

 

 

Zin in zingen? 
Iedereen is welkom om bij ons te komen zingen. Het 

komende kerstconcert is een ideale gelegenheid voor 

een kennismaking met ons repertoire. 

We zingen deels klassieke muziek en deels wat lichtere 

werken, waarbij we altijd streven naar afwisseling. Onder 

leiding van dirigente Gerarda Bloem zingen we in een 

ontspannen sfeer . 

Ben je gevorderde koorzanger? Dan zou je zelfs nog mee 

kunnen zingen met het kerstconcert. 

Ben je beginner? Dan is januari een mooi instapmoment, 

want dan gaan we nieuwe muziek instuderen. 

Notenlezers of niet-notenlezers, iedereen is welkom! 

We repeteren wekelijks op woensdag van 20.00 tot 22.00 

uur in de biblitoheek bij het Broeker Huis, Leeteinde 16.  

Kom eens langs, proef de sfeer, zing mee en ontdek hoe 

ontspannend zingen is!

Terugblik voorjaar  
Tijdens het ‘Diner Chantant’ van afgelopen voorjaar 

kon het publiek genieten van mooie muziek en een 

stijlvol driegangendiner. 

  

Tussen de gangen door zong het koor muziek uit het 

verleden en het heden, in verschillende stijlen, van 

klassiek en ingetogen tot eigentijds en vrolijk. Muziek, 

kortom, die klonk als een veelzijdig menu… Voor dit 

speciale jubileumconcert werd het koor aangevuld met 

mezzosopraan Cecile Roovers. 

En wat dat menu betreft: in de muziekpauzes kon het 

publiek genieten van een heerlijk driegangendiner aan 

feestelijk gedekte tafels in de Broeker kerk.   

 

 

 

 

 

 

 

Gemengd Koor Broek in Waterland 

Secretariaat:  Willem de Vries,  telefoon: 020 - 403 3064 

e-mail:  zingen@broekerkoor.nl 

website:  www.broekerkoor.nl 

Via de bank 

Hebt u uw donateursbijdrage niet aan de deur betaald, 

dan verzoeken wij u vriendelijk om het bedrag via de 

bank aan ons over te maken. 

Uw bijdrage van € 7,50 voor 2017 zien wij graag 

tegemoet op bankrekening: NL66 RABO 0310 7099 

46 t.n.v. Gemengd Koor Broek in Waterland met 

vermelding 'donateur'. 

Hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Tijdens het Diner Chantant.. 


