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Verder in dit nummer:  

♪ Samen zingen in Broek 

♪ Inleveren koormappen 

 

 
 

 

 

 

 

Dresscode dames 

Lange, zwarte kleding, armen en 

benen bedekt. Ook zwarte kousen. 

Voor aanvang van het concert 

wordt je outfit compleet gemaakt 

met een  corsage. 

Dresscode heren 

Zwarte smoking of ander zwart 

kostuum, wit overhemd, zwarte 

vlinderstrik. Heb je die nog niet, 

informeer dan even bij Anneke van 

Wijngaarden. 

Broodjes en soep 

Na afloop van ons concert willen 

we zoals gewoonlijk graag samen 

nog wat napraten. Deze keer 

worden de hapjes aangevuld met 

een soepje en een paar broodjes, 

zodat je met een gevulde maag 

meteen door kunt naar de 

samenzang in Monnickendam. 

 
OPGERICHT 1892 

Inhoud concertmap 

Voor de pauze: 

42A Dans nos obscurités 

3 Heilige Nacht 

K19 Only a Little Village 

71 Zum Eingang 

K35 Ding Dong Merrily  

 (met marimba's) 

K25 Echo Carol 

K67 Resonet in Laudibus 

K10 Transeamus 

Na de pauze: 

K65C Little Town of Bethlehem 

K65F Maria durch ein Dornwald 

K65E In dulci Jubilo 

K16 Stille nacht 

K42 Mistletoe and Wine 

K66-5 Carol of Remembrance 

K66-9 Rose Tree Carol 

------------- 

K65H Eer zij God in onze dagen 

 (met De Zangertjes) 

 

  

Kerstconcert 20 december 
Zondagmiddag om 13.30 uur verwachten we je in de kerk, zodat er 

voldoende gelegenheid is om in te zingen en 'Eer zij God' te repeteren 

met de Zangertjes, voordat het publiek binnenkomt. 

 

Samenzang 
Monnickendam 
 

Nieuw dit jaar is dat we 

meedoen met de samenzang in 

de Grote Kerk in 

Monnickendam. Weliswaar op 

dezelfde avond als ons eigen 

concert, maar we wilden toch 

op de uitnodiging van het koor 

'Melody' (dirigent Rob de Jong) 

ingaan. Ook Sint  Caecilia zingt 

mee. 

Het programma begint om 

19.00 uur en eindigt ca. 20.30 

uur. Met deze bussen ben je op 

tijd in de Grote Kerk: 

bus 312 - vertrek 18.28  

bus 314 - vertrek 18.36  

In Monnickendam zingt ons 

koor: 

K16 Stille nacht 

K25 Echo Carol 

K65C Little town of Bethlehem 

K10 Transeamus  

 (met Caecilia) 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle kerst 
op een rijtje 

woensdag 16 december 

Samen zingen rond de kerst 

Broeker kerk 

19.15 uur aanwezig 

 

vrijdag 18 december 

generale repetitie in de kerk 

19.30 uur aanwezig 

 

zondag 20 december 

kerstconcert in de Broeker kerk 

13.30 uur aanwezig 

 

zondag 20 december 

samenzang Monnickendam  

(Grote Kerk) 

aanvang 19.00 uur 

 

2016 

woensdag 6 januari 

eerste repetitie na de vakantie: 

zingend & borrelend  

het nieuwe jaar in! 

 

 

 

 

NIEUWLAND 25 

BROEK IN WATERLAND 

TEL. 020 - 403 1414 

  

Wat te doen?  

 Laat alle muzieknummers met de K van Kerst in de donkerblauwe (linnen) 

concertmap zitten. Zoek ook je plastic kerstmap (de gekleurde map) na op 

K-nummers en stop die ook in de concertmap. 

 Doe alle andere nummers (dus zonder K) in je algemene plastic 

repetitiemap. Als het goed is, is de gekleurde plastic kerstmap nu leeg! 

 Lever tijdens de eerste repetitie na de kerstvakantie zowel de volle 

concertmap met alle kerstmuziek als de lege gekleurde plastic map in. 

 

Mappen en muziek inleveren 
Na de kerstvakantie gaan alle kerstmuziek, kerstmappen en de 

concertmappen weer in de kast. Neem ze dus mee naar de eerste repetitie op 

6 januari. 

Samen zingen 16 december 
 Programma 

Het volledige programmaboekje  

krijg je die avond, het is handig als 

je  het voor aanvang even doorleest. 

Het bevat ook de teksten van de 

muziek die niet in onze eigen map 

zit.  

Inhoud concertmap 

K67  Resonet in Laudibus 

K66-5 Carol of Remembrance 

K30 Hark! the Harold Angels  

 (samen met publiek) 

K65-G Star Carol 

Collecte 

Er gaat een collecte rond om de 

kosten van de avond te drukken. 

 

 

Aanwezig 

Om 19.15 rekenen we op je in de 

Broeker kerk. We repeteren dan 

namelijk 'Star Carol' samen met de 

twee andere Broeker koren. Jan-

Maarten Koeman van Capella 

Broeck  dirigeert dit gezamenlijke 

lied. 

Dresscode heren 

Zwarte broek, wit overhemd, 

aangevuld met een zwart jasje of 

trui. 

Dresscode dames 

Zwarte basis (rok, broek  of jurk) 

met witte bloes, shirt en/of andere 

witte accenten. Benen bedekt. 

Fijne feestdagen 
en 

een mooi 2016 
vol muziek! 

 


