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In deze KoorKrant staat alle informatie rondom de kerst. 

Kerstconcert 17 december 
Op de dag van het concert rekenen we om 13.30 op je in de kerk, zodat we 

gelegenheid hebben om in te zingen en eventueel nog wat door te nemen. 

SINDS 1892 

De indeling van de kerk is veran-

derd: ons podium komt nu links 

van de ingang, naast de 

kerstboom. Veel koorleden 

zullen zich deze opstelling nog 

herinneren uit het verleden. Het 

zal even wennen zijn, maar een 

voordeel is dat er meer ruimte is 

voor koor en orkest. 

Hapje-drankje 

Wat niet veranderd is: onze 

traditionele 'nazit'. Na afloop van 

het concert willen we graag 

samen nog wat napraten. En dat 

doen we - zoals gebruikelijk - 

met een hapje en een drankje! 

Dresscode dames 

Zwarte kleding (rok, broek of 

jurk). Mouwen minimaal drie-

kwart en de benen zwart bedekt 

met dekkende kousen.  

Voor aanvang van het concert 

krijg je een corsage om je outfit 

compleet te maken. 

Dresscode heren 

Zwart kostuum, wit overhemd, 

zwarte vlinderstrik. Heb je die 

nog niet, informeer dan even bij 

Loes de Gier of bij Anneke van 

Wijngaarden. 

Twee mappen 

Tijdens het concert zingen we uit 

de concertmappen die we ook 

tijdens het Diner Chantant 

gebruikten. 

Alle muziek in één map is voor 

veel koorleden te zwaar. Je kunt 

de muziek dan verdelen over 

twee mappen: één met de losse 

liederen (voor de pauze), één met 

The Winter Rose (na de pauze). 

Je moet dan in de pauze van het 

concert de inhoud omwisselen.  

Inhoud concertmap(pen) 
In de vorige KoorKrant kon je al 

lezen hoe het kerstprogramma er 

globaal uitziet, de lijst is nu 

definitief.  

Let op: vanaf 13 december   

repeteren we in deze volgorde. 

Voor de pauze 

K025 Echo Carol 

K008 Joy to the World 

K034A Zie hoe in deez' 

 winternacht 

K035B Ding Dong Merrily 

K059 Drei Könige wandern  

K053 Rise up, Shepherds 

K052 Christmas Lullaby 

56 Laudate Dominum  

Na de pauze 

K066 The Winter Rose  

Tip: verwijder alle bladmuziek 

die hierboven niet genoemd staat 

uit je map en bewaar deze thuis 

apart. Zo houd je meer overzicht. 
 

Agenda 

 

15 december: generale repetitie 

(vrijdagavond) 

19.30 - 22.00 uur 

 

 

 

17 december: kerstconcert  
(zondagmiddag) 

aanwezig: 13.30 uur 

 

 

 

20 december: samenzang  
(woensdagavond) 

aanwezig 19.45 uur 

 

 

 

10 januari: 

eerste repetitie na de vakantie 

aanvang 20.00 uur 

zingend & borrelend  

het nieuwe jaar in! 

 

 DE LEKKERSTE PANNENKOEK  

EET JE IN BROEK! 
 

TELEFOON: 020 - 4031525 
 



 

Samenzang 20 december 
Zoals gebruikelijk zingen we bij 'Samen zingen rond de 

kerst' twee kerstliederen uit ons eigen repertoire. 

Daarnaast zingen we mee met de meerstemmige liederen 

die samen met het publiek worden gezongen. Het 

gezamenlijke lied met de andere Broeker koren slaan we 

deze ene keer over. Doe de bladmuziek in de 

concertmappen in deze volgorde: 

K012 Komt allen tezamen (samenzang) 

K066-2 When will He come 

K066-3 Advent Cry (Veni, veni) 

K009 Once in Royal David's City (samenzang) 

K030 Hark the Harold Angels (samenzang) 

 

Het volledige programmaboekje krijg je aan het begin 

van de avond. Het is handig als je het voor aanvang even 

doorleest, zodat je weet wat de bedoeling is. Het 

programmaboekje bevat ook de teksten van de muziek 

die niet in onze eigen map zit.  

Collecte 

Aan het eind van de avond gaat een collecte rond voor 

een bijdrage in de kosten van de avond. 

Dresscode dames 

Zwarte basis (rok, broek of jurk) met witte bloes, shirt 

en/of andere witte accenten. Armen en benen bedekt. 

Dresscode heren 

Zwarte broek, wit overhemd, aangevuld met een zwart 

jasje of trui. 

 

 

Huiswerk na kerst 
Na de kerstvakantie gaat alle kerstmuziek, samen met 

de gekleurde mappen en de concertmappen weer 

terug in de kast. 

Het is de bedoeling dat je op de eerste repetitie na de 

vakantie (10 januari) de kerstmuziek inlevert. Het is 

altijd een enorme klus om al die bladmuziek te sorteren 

en op te ruimen! Help een handje door onderstaande 

stappen te volgen.   

Wat lever je in? 

1. Gekleurde mappen:  

- met daarin de muziek van The Winter Rose op 

volgorde  

- vergeet niet de twee delen van de samenzang 

terug te doen (K066-2 en K066-3) 

2. Zwarte mappen met 'jubileumvoorkant': 

- laat het gekleurde voorblad (omslag) zitten 

- doe alle andere muzieknummers met de K van 

Kerst op nummervolgorde in deze map 

- voeg ook de K-nummers die we niet gezongen 

hebben op volgorde er tussen 

- stop Gabriellas Sång (055) en Laudate Dominum 

(056) voorin deze map 

3. Het aparte boekje met The Winter Rose. 

Drei Könige wandern 
Dit lied werd gecomponeerd door Peter Cornelius 

(Duitsland, 1824-1874). Maar eigenlijk gaat het om 

twee liederen.  

 

In Drei Könige wandern wordt het ene lied  gezongen 

door de solist, het andere door het koor. Dat zit wat 

ingewikkeld, want Cornelius schreef weliswaar zelf de 

melodie en de tekst voor de solist, maar zijn piano-

begeleiding baseerde hij op een koormelodie die een paar 

eeuwen ouder was: Wie schön leuchtet der Morgenstern, 

van Philipp Nicolai.  

Het is zelfs niet zeker dat Cornelius zelf behalve die 

pianobegeleiding ooit een koorarrangement maakte voor 

dit lied. Dat werd wel gedaan door tal van andere 

componisten, waaronder Bach. Voor dat koor-

arrangement werd doorgeborduurd op de melodie van 

Nicolai. Ook in onze bewerking zingen wij op de 

achtergrond die oude melodie en tekst van Nicolai uit 

1599.  
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