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Kerstconcert 22 december 
Zondagmiddag om 14.30 uur verwachten we je in de kerk.  

SINDS 1892 

Dresscode dames 

Zwarte kleding, armen en benen 

bedekt.  

Het thema is zilver. Deze keer is 

het de bedoeling dat je zelf 

passende zilveren accenten  

kiest. Dat kan een sieraad zijn, 

maar je kunt b.v. ook denken aan 

andere (glitter-) accessoires zoals 

een sjawl, kousen, glitterbloes,  

corsage. Heb je niets? Informeer 

eens bij Loes of misschien kun je 

iets lenen van een ander? 

Dresscode heren 

Zwart kostuum, wit overhemd en 

van Loes de Gier krijg je een 

passende vlinderstrik.  

Concertmappen 

Je krijgt zwarte concertmappen 

en hiernaast zie je de muziek-

volgorde, zodat je je map kunt 

inrichten.  

Hapjes na afloop 

Na afloop van ons concert 

kunnen we - zoals gebruikelijk - 

nog wat napraten met een hapje 

en een drankje! 

 

Muziekvolgorde 
Zorg ervoor dat je muziek op 

onderstaande volgorde in je map 

zit vóór de generale repetitie (maar 

niet eerder). 

Gemengd Koor 

51 Ave Verum 

60 Veni Jesu 

K69 Angel's Carol 

K16 Stille Nacht 

Intermezzo: Victor en Lisette 

Breedkoor 

Na de pauze: 

Gemengd Koor 

K30 Hark the Harold Angels 

K66 Lullaby to a Rose 

27 Bist Du bei mir 

K73 Calypso Carol 

Breedkoor 

Intermezzo: Victor en Lisette 

Beide koren samen: 

K74 Deck the Hall 

88 One Candle 

K29 Wexford Carol 

K10 Transeamus 

Agenda 

18 december (woensdagavond) 

'Samen zingen rond de kerst'  

in de Broeker kerk 

19.15 aanwezig 

 

20 december ((vrijdagavond) 

generale repetitie in de kerk 

19.30 aanvang 

(deuren gaan open om 19.15 uur) 

 

22 december (zondagmiddag) 

kerstconcert in de Broeker kerk 

 aanvang concert 15.30 uur 

 koorleden 14.30 uur aanwezig 

 deuren gaan open om 14.15 

 

2020 

8 januari (woensdag) 

eerste repetitie na de vakantie: 

zingend & borrelend  

het nieuwe jaar in! 

 

4 mei 

Dodenherdenking 

 

 

 

 

Víctor Baena de la Torre 
Het komende kerstconcert worden we voor het eerst op de piano begeleid door 

Víctor Baena de la Torre. 

Víctor (1995) begon als 12-jarige met gitaar en piano aan het Conservatorium van 

Madrid. Later raakte hij geïnteresseerd in oude muziek en ging orgel, klavecimbel en 

basso continuo studeren. Hij volgde tal van masterclasses en deed als basso continuo 

speler mee met verschillende grote muziekproducties. 

In 2017 deed hij mee aan het project 'Pracht en Praal' met het Sweelinck Barokorkest 

van dirigent Jos van Veldhoven. Daarmee speelde hij onder meer in concertzalen als 

het Muziekgebouw aan 't IJ en Tivoli Vredenburg. 

Víctor studeert momenteel Master orgel aan het Conservatorium van Amsterdam. Ook 

speelt hij clavichord en krijgt les in basso continuo en improvisatie. In juli 2019 won 

hij de eerste prijs tijdens het Schnitger Internationale Orgelconcours in Alkmaar. 

Sinds 2015 vormt Víctor een duo met violiste Lisette Carlebur. Meestal speelt hij met 

haar samen als organist, soms ook als pianist. 



 

Vrouwenkoor Het Breedkoor 
Gastkoor bij ons kerstconcert is het Breedkoor uit 

Amsterdam-Noord. Een paar jaar geleden had dit koor 

ons al eens gepolst over een gezamenlijk concert. Toen 

was dit voor ons koor niet mogelijk, maar dit jaar konden 

we wel een concert samen organiseren.  

Het Breedkoor zingt driestemmig repertoire: van 

Oudhollandse liederen tot een moderne uitvoering van 

het Carnival des Animaux van Saint Saëns, van 

drinkliederen tot de liederen van Rachmaninov. In 2018 

zong het koor de Messe Brève van Gounod in de Broeker 

Kerk. 

 

Afscheid van Nel Slegt 
Heel onverwacht kwam het bericht dat Nel om 

gezondheidsredenen afscheid moest nemen van ons koor.  

Dat kwam hard aan, we kunnen ons het koor haast niet 

zonder Nel voorstellen... We kennen haar niet alleen als 

trouw koorlid bij de alten, maar ook als onvermoeibaar 

beheerder van onze bladmuziek en het historisch archief 

van het koor. Nel, bedankt voor alles!  

Dit is de kaart die Nel schreef:  

 

Samenzang 18 december 
Om 19.15 uur rekenen we op je in de Broeker kerk. We 

repeteren dan eerst Angel's Carol (Rutter) samen met de 

andere koren uit Broek.  

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. Armen en benen bedekt. 

Programma 

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.  

Samenzang 

Veel kerstliedjes worden deze avond samen met het 

publiek gezongen. De teksten staan in het 

programmaboekje.  

Enkele liederen worden (facultatief) meerstemmig 

meegezongen door de koren. Die zitten wel in onze 

koormap, zie hieronder. 

Samenzang: inhoud en volgorde concertmap 

K12 Komt allen tezamen - samen met publiek 

K09 Once in royal David's City - samen met publiek 

K66 Lullaby to a Rose 

88 One Candle 

K69 Angel's Carol - samen met andere koren 

K30 Hark! the Harold Angels - samen met publiek 

Collecte 

Aan het eind van de avond gaat een collecte rond voor 

een bijdrage in de kosten van de avond. 

 

 

KOMEN &  GAAN 
Claartje Michielse zingt sinds enkele maanden bij de 

sopranen. Van harte welkom! 

Helaas namen in de afgelopen periode ook enkele 

koorleden afscheid. Behalve Nel Slegt waren dat Adinda 

de Waal en Jos de Bruyn uit Hilversum. 

Ook Jan Aubertijn vertrok bij het koor. Het was zowel 

voor hem als voor de koorleden erg jammer, dat onvrede 

met de gang van zaken de aanleiding was voor zijn 

vertrek. Na zijn vele, trouwe jaren bij de bassen en ook 

een lange periode als bestuurslid is het koor Jan veel 

dank verschuldigd.  

 


