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A JOYFUL CHRISTMAS

WELKOM

Als de dagen steeds korter worden en de donkerte almaar toeneemt,
zoeken mensen elkaar op bij verschillende gelegenheden. Deze
ontmoetingen gaan vaak vergezeld van allerlei wensen. Eén ervan is
het mooie A Joyful Christmas, een vreugdevol Kerstfeest.
Het 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble wil zo'n wens natuurlijk op een
muzikale manier voor het voetlicht brengen.
Wij hebben een afwisselend kerstprogramma samengesteld: van
traditionele kerstmotetten van Poulenc tot minder bekende
kerstliederen, bewerkt door Mechem. Aangevuld met kerstmuziek van
Tavener, Sandström, Gjeilo en Proulx.
Sabien Canton op harp en Wouter van Breugel op fluit zullen dit concert
verder verfraaien.
Het geheel staat ook deze keer weer onder leiding van onze dirigent
Jos Akkermans.
Om een concert als dit mogelijk te maken, kunnen wij uiteraard niet
zonder u, ons publiek. Wij danken u daarvoor zeer hartelijk. Bovendien
danken wij onze donateurs, adverteerders en sponsors voor hun
financiële steun. Ook die hebben wij hard nodig.
Rest mij nog namens alle uitvoerenden u een muzikaal geslaagde
middag toe te wensen en vervolgens A Joyful Christmas.
Van harte welkom en natuurlijk graag tot een volgende keer.

Jan Turlings,
voorzitter 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble
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PROGRAMMA

Alleluia. Born today.

Richard Proulx (1937-2010)

Christmas Processional

Quatre motets pour le temps de Noël (1952)

Francis Poulenc
(1899-1963)

O magnum mysterium
Quem vidistis pastores dicite
Videntes stellam
Hodie Christus natus est

Beau Soir
Bilitis

Claude Debussy (1862-1918)

Seven Joys of Christmas, op 25b (1964)

Kirke Mechem (1925)

The Joy of Love: This is the Truth
The Joy of Bells: Din don! Merrily on high
The Joy of Mary: Joseph dearest, Joseph mine
The Joy of Children: Patapan
The Joy of the New Year: New Year Song
The Joy of Dance: Fum, fum, fum!
The Joy of Song: God bless the master of this house

Towards the sea
Coventry Carol
The Lamb
Es ist ein Ros entsprungen
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Toru Takemitsu (1930-1996)
arr. Ola Gjeilo (1978)
John Tavener (1944-2013)
Michael Praetorius (1571-1621)
arr. Jan Sandström (1954)
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SOLISTEN
Sabien Canton (1980) studeerde harp bij Ernestine
Stoop (Tilburg) en Catherine Michel (Parijs). Haar hart ligt bij
kamermuziek en hedendaagse muziek. Samen met Wouter
van Breugel vormt zij Duo Plus, een fluitharp duo waarbij de
plus staat voor een gastmusicus, dichter, beeldend
vormgever of filmmaker. Samen met altvioliste Yvonne van
de Pol waren ze te horen op alle grote Nederlandse podia
in de prestigieuze serie 'Het Debuut' in 2006 en door de
jaren heen hebben ze tientallen nieuwe werken voor zich
laten schrijven.
Sabien is de vaste harpiste van Insomnio, ensemble voor
hedendaagse muziek. Met hun reisde ze over de hele
wereld (Finland, Hongkong, Zuidafrika etc) en hun CD werd onlangs genomineerd
voor de prestigieuze Schallplatenkritik prijs. Als uitvoerder en maker werkt Sabien
aan theater,- en dansvoorstellingen van o.a. Station Zuid, Eef van Breen Group,
theatergezelschap Meisje Nooitgedacht en talloze beroepsorkesten en
ensembles.
Als docente is Sabien verbonden aan het Fontys Conservatorium. In 2004
verscheen haar harpmethode Harpologie. Harpologie deel 1, 2 en duetten zijn
inmiddels in vier talen vertaald en in een groot gedeelte van Europa te koop.
Sabien is erg betrokken bij de Nederlandse Cultuur en de harp in het bijzonder: zij
was jaren redactielid van het Nederlands Harp Bulletin en is
programmeur/organistor van het Dutch Harp Festival. Samen met harpiste Miriam
Overlach heeft ze composingforharp.com opgezet met als doel meer en goed
repertoire voor de harp te creëren.

Wouter van Breugel (1976) studeerde
aan het Brabants Conservatorium te
Tilburg bij Hanni Barendrecht en Raymond
Delnoye. In 1999 studeerde hij af als
docerend en uitvoerend musicus. Twee
jaar later voltooide hij de vervolgopleiding
tweede fase bij Leon Berendse. In juni won
hij de Karel Bouman Laureatenprijs en
werd ook uitgekozen als jong talent in de
Zuiderlicht-serie van Muziekcentrum Frits Philips. Wouter was verbonden als
fluitist en altfluitist aan het Nationaal Jeugd Orkest waarmee hij tournees maakte
onder leiding van o.a. Reinbert de Leeuw en Mark Wigglesworth. In april 2000
werd hij uitgekozen voor het kamerorkest dat het prestigieuze
koninginnedagconcert verzorgde op het paleis Noordeinde. Tevens remplaceerde
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hij bij het Brabants Orkest, het Orkest van het Oosten en het Nederlands
Philharmonisch Orkest. Naast het Duo+ vormt hij samen met Sabien Canton en
Yvonne van de Pol (altviool) het TriDalí, speelt hij met pianiste Reineke
Broekhans in het duo Van B & B. Als docent is hij onder andere werkzaam aan
het Fontys Conservatorium te Tilburg en Meierijse Instelling voor Kunsteducatie in
Boxtel.

KOOR
Op 6 januari 1956 ging een groep jonge, enthousiaste koorzangers onder de
naam 's-Hertogenbosch' Jongerenkoor van start. Frits Marechal was de
oprichter. Het koor was voortgekomen uit een schoolkoor van het St.
Janslyceum. De eerste dirigent was Frans van Amelsfoort (1956-1960).Onder de
verschillende dirigenten (Evert van Trigt, Thieu Lax, Marc Versteeg en Wilko
Brouwers) wist het koor zich een vaste plaats te veroveren in de korenwereld
van 's-Hertogenbosch.
Als een rode draad liep de jaarlijks terugkerende traditie van Bach's Johannes
Passion door de geschiedenis van het koor. Vanaf 1962 wist het koor in nauwe
samenwerking met de Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad (Internationaal
Vocalisten Concours) gerenommeerde en veel belovende zangers als solist te
contracteren zoals Aafje Heynis, Hein Meens, David James en vele anderen.
Memorabel is ook de uitvoering (1997) onder leiding van gastdirigent en
oudsolist Max van Egmond.
In 1973 veranderde het koor van naam en heet vanaf dan:
's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble.
Dit vooral omdat de in het huishoudelijk reglement opgenomen regel dat
lidmaatschap slechts mogelijk was tot 25 jaar, al lang niet meer van toepassing
was. Op dit moment zingt het koor werken uit alle stijlperioden en werden aan
het repertoire nog grote werken toegevoegd als de Messiah (Händel), de
Krönungsmesse (Mozart), het Requiem (Duruflé), In the Beginning (Copland) en
Dido & Aeneas (Purcell). Petite Messe Solennelle (Rossini)
Het 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble is aangesloten bij de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst. De leeftijd van de koorleden die eens in het
's-Hertogenbosch' Jongerenkoor startten, is aardig opgelopen. Het enthousiasme
is echter gebleven.

DIRIGENT
Jos Akkermans (1969) studeerde orgel aan het Brabants Conservatorium bij
Bram Beekman, waar hij in 1993 als docerend musicus zijn diploma behaalde.
Hiernaast begon hij op hetzelfde conservatorium zijn opleiding koordirectie. Hier
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kreeg hij les van Cees Rotteveel, Martien van Woerkum en behaalde in 1995 zijn
Praktijkdiploma onder leiding van Hoite Pruiksma.
Jos volgde diverse malen de Kurt Thomas Cursus waar hij gecoacht werd door
o.a. Jos van Veldhoven, Daniel Reuss en Daan Admiraal.
In de afgelopen jaren bracht Jos met het HVE een zeer divers programma ten
gehore, waaronder Jesu Meine Freude – J.S. Bach, A Ceremony of
Carols – B. Britten, Requiem – M. Duruflé, The Messiah – G.F. Händel,
Reïncarnations – S. Barber, In the beginning – A. Copland. In 2008 dirigeerde hij
een succesvolle semiscenische uitvoering van H.Purcell's Dido and Aeneas. In
2009 voerde het HVE onder zijn leiding het indrukwekkende motet Totentanz van
Hugo Distler uit.
Naast zijn werkzaamheden als dirigent is Jos sinds 2000 werkzaam als
leerkracht op basisschool De Ruif te Raamsdonksveer. Verder is hij als
dirigent/organist verbonden aan de Vijf Heiligen Parochie te Made.
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Elma Turlings
Teambegeleiding – coaching – advies

Kennis beleven, wil je dat ook ervaren? 'Awarenesstrainingen'!
“Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken” (Confucius)

+31 6 53 25 06 85
info@elmaturlings.nl
www.elmaturlings.nl

VAN HENGSTUM INTERIEURARCHITECTEN
adviseert bij het veranderen/verbeteren van uw huis

Leonardus van Veghelstraat 6
5212 AE 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 614 21 09
www.jvanhengstum.nl
email: info@jvanhengstum.nl
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TOELICHTING
Born today, Richard Proulx (1937-2010)
De in Minnesota (USA) geboren componist Richard Proulx (spreek uit
als proew, zoals in het Engelse new) was adviseur bij vele
kerkmuziekuitgaven en kerkelijke liedboeken. Hij componeerde ook veel
kerkmuziek, waaronder veel hymnen. Een hymne is een van oorsprong
religieus lied, met als voornaamste doel het eren, of aanbidden van een persoon
of personificatie. De hymne Born today is gebaseerd op de Gregoriaanse hymne
Hodie Christus Natus est.

Quatre motets pour le temps de Noël, Francis Poulenc (1899-1963)
Deze Franse componist was vrijwel autodidact op het gebied van
componeren. Van Poulenc wordt gezegd dat hij nieuwe melodieën wist
te maken in een tijd waarin men van mening was dat op dat terrein
weinig nieuws meer te ontwikkelen was. In zijn religieuze koorwerken
toont Francis Poulenc zich van zijn meest diepzinnige kant. De
aanleiding voor zijn terugkeer naar het rooms-katholieke geloof was het dodelijke
auto-ongeluk van een dierbare vriend in 1936. Toen Poulenc het treurige nieuws
hoorde, bracht hij een bezoek aan de Zwarte Madonna van Rocamadour in
Midden Frankrijk. Deze spirituele ervaring luidde een nieuwe creatieve periode in.
De Quatre motets pour le temps de Noël uit 1951-1952 stralen vooral sereniteit en
vertrouwen uit. O magnum mysterium bezingt het grote mysterie van de
menswording van Christus. In Quem vidistis pastores komen de herders in beeld,
terwijl in Videntes stellam geleid door de ster van Bethlehem, de drie wijzen hun
gaven aan het goddelijk kind overhandigen. Hodie Christus natus est sluit de
cyclus feestelijk af. Hoe kan het ook anders: Jezus is geboren!
Seven Joys of Christmas – Kirke Mechem (1925)
Kirke Mechem groeide op in Kansas (USA) en studeerde aan zowel de
universiteit van Stanford als Harvard. Hij componeerde meer dan 250
werken in de meest uiteenlopende vormen. Hij gaf les aan de universiteit
van Stanford en was verscheidene jaren composer-in-residence aan de
universiteit van San Francisco. Vocale muziek vormt het hart van zijn composities.
Hij wordt ook wel de 'decaan van de Amerikaanse koormuziek-componisten'
genoemd. In zijn Seven Joys of Christmas voor koor en harp bracht Mechem
bekende en minder bekende Carols uit verschillende windstreken samen. Het
laatste deeltje bestaat uit een mengeling van de voorafgaande delen en een
verrassend opduikende kerstmelodie. Kunt u ze allemaal herkennen?
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Coventry Carol – Ola Gjeilo (1978)
De Noorse componist Ola Gjeilo (spreek uit: Jee-loo) verhuisde op 23jarige leeftijd naar New York waar hij in 2006 afstudeerde aan de Julliard
School. Zijn Master behaalde hij aan het Royal College of Music in
Londen. Gjeilo houdt vooral van het componeren van koormuziek,
muziek voor orkest, symfonisch blaasorkest en piano. Als pianist heeft hij een
voorliefde voor improviseren, zowel solo als met zijn eigen ensemble.
De oorsprong van de Coventry Carol ligt (hoe kan het ook anders) in Coventry
waar het in de 16e eeuw een onderdeel was van een Mysteriespel rond het
Kerstverhaal. De tekst verhaalt van de kindermoord waartoe Herodes opdracht
gaf. Gjeilo kiest in zijn arrangement voor wisselende tempi en subtiele
harmonieën met een vleugje close harmony.
The Lamb – John Tavener (1944-2013)
De Britse componist John Tavener voelde zich al vroeg
aangetrokken tot geestelijke mystiek. Bij gebrek daaraan in de
westerse religies bekeerde hij zich op 33-jarige leeftijd tot de
Russisch-orthodoxe kerk en specialiseerde zich in het schrijven van
moderne kerkmuziek. Die vertoont verwantschap met het werk van
de andere 'spirituele minimalist' Arvo Pärt uit Estland. Geen wonder ook, dat
Tavener affiniteit voelde met de controversiële mysticus William Blake (17571827) een zonderling en visionair-begaafd wonderkind, tevens dichter en graficus.
Later ging Tavener zich interesseren voor de spiritualiteit van islam en
boeddhisme, maar het lied The Lamb, op een tekst van William Blake, ademt de
sfeer van de Russische orthodoxie: de thema's kinderlijke onschuld en
offerbereidheid worden in de geest van het Johannes-evangelie beide
geprojecteerd op het Lam. De boodschap is hier: Iedereen is immers een beetje
een Lam Gods ... (bron: Koos Jaspers)
Es ist ein Ros entsprungen – Michael Praetorius (1571-1621) / Jan
Sandström (1954)
De Zweeds componist Sandström arrangeerde deze beroemde zetting
van Praetorius voor twee koren. Eén koor (in dit geval solisten uit ons
koor) zingt de zetting van Praetorius en het tweede koor legt al
neuriënd een klankdeken over het solistenkwartet. Na de publicatie in
1995 vond dit werk snel zijn weg naar de internationale koorpodia. Ook u laten
we, als afsluiting van dit concert graag meegenieten van dit bijzondere werk.
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TEKSTEN
Alleluia. Born today!
Alleluia. Born today! Christ is born to us
Today the Saviour has appeared.
Born today!
Angels on earth do sing, and archangels
rejoice. Born today!
The righteous cry out: Glory be to God in the
highest. Alleluia.

Quatre motets pour le temps de
Noël,

Richard Proulx
Alleluia. Vandaag is Christus voor ons
geboren! Vandaag is de redder verschenen.
Vandaag geboren!
Engelen op aarde zingen, en aartsengelen
verheugen zich. Vandaag geboren!
De rechtvaardigen roepen het uit:
Eer aan God in den hoge. Alleluia

Francis Poulenc

I. O magnum mysterium
O magnum mysterium,
et admirabile sacramentum
ut animalia viderent Dominum natum
jacentem in praesepio.
Beata virgo cujus viscera meruerunt portare
Dominum Christum.

O groot mysterie
en wonderbaarlijk sacrament
dat dieren de pasgeboren Heer mogen
aanschouwen liggend in een kribbe.
Gelukkig de maagd wier schoot waardig is
Christus de Heer te dragen.

II. Quem vidistis pastores dicite
Quem vidistis pastores dicite:
annuntiate nobis
in terris quis apparuit:
Natum vidimus et choros Angelorum
collaudantes Dominum.
Pastores, dicite quidnam vidistis
et annuntiate Christi Nativitatem.

Herders, vertelt ons, wie hebt gij gezien
Kondigt ons aan:
wie is verschenen op aarde?
We zagen een geborene en een koor van
engelen die de Heer lof zongen
Herders, spreekt! Wat toch hebt gij gezien?
En kondigt de geboorte van Christus aan!

III. Videntes stellam
Videntes stellam,
Magi gavisi sunt
gaudio magno:
et intrantes domum
obtulerunt Domino aurum,
thus et myrrham.

Toen zij de ster zagen
verheugden de wijzen
zich met grote vreugde:
en zij gingen het huis binnen
en boden de Heer goud,
wierook en mirre.

IV. Hodie Christus natus est
Hodie Christus natus est
Hodie Salvator apparuit
Hodie in terra canunt Angeli
laetantur Archangeli
Hodie exsultant justi dicentes:
Gloria in excelsis Deo
alleluia.

Heden is Christus geboren:
vandaag is de Heiland verschenen:
vandaag zingen de Engelen
de aartsengelen verheugen zich:
vandaag juichen de rechtvaardigen,
zeggende:
Ere zij God in den Hoge, Halleluja!
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Seven Joys of Christmas,

Kirke Mechem

The Joy of Love (Engels)
This is the truth sent from above,
The truth of God, the God of love,
Therefore don't turn me from your door,
But hearken all both rich and poor.

Dit is de waarheid van boven gezonden.
de waarheid van God, de God van liefde;
Keert u me de rug niet toe,
maar luistert allen, rijk en arm.

The first thing which I do relate
Is that God did man create;
The next thing which to you I'll tell:
Woman was made with man to dwell.

Het eerste, wat ik u vertel,
is dat God de man schiep.
Het volgende dat ik u zeg is, dat de vrouw
werd geschapen om met hem samen te zijn.

Then after this, 'twas God's own choice
To place them both in Paradise,
There to remain from evil free
Except they ate of such a tree.

Hierna was het God's eigen keus
hen in het paradijs te plaatsen,
en daar vrij van de duivel te zijn
als ze maar niet uit zo'n boom aten.

But they did eat, which was a sin,
And thus their ruin did begin;
Ruined themselves, both you and me,
And all of their posterity.

Maar ze aten toch, en dat was een zonde,
en zo begon hun ondergang;
ze verpestten zichzelf, zowel u en ik,
en al hun nageslacht.

And we were heirs to endless woes,
Till God the Lord did interpose;
And so a promise soon did run
That He would redeem us by his Son.

Zo werden we erfgenaam van eindeloze
ellende. Totdat God de Heer tussenbeide
kwam met de spoedige belofte dat hij ons zou
verlossen met een Zoon.

And at that season of the year
Our blest Redeemer did appear:
He here did live, and here did preach.
And many thousands He did teach.

En in deze tijd van het jaar is onze gezegende
Verlosser verschenen.
Hij leefde en preekte hier, en vele duizenden
hebben van hem geleerd.

Thus He in love to us behaved,
To show us how we must be saved
And if you want to know the way
Be pleased to hear what He did say.

Hij leefde ons liefdevol voor, om ons te laten
zien hoe we gered konden worden. En als je
ook zijn weg wil gaan, wees dan blij om te
horen wat Hij heeft gezegd.

The Joy of Bells (Frans)
Din Don! merrily on high
In heav'n the bells are ringing;
Din don! verily the sky
Is riv'n with angel singing.
Gloria, Hosanna in excelsis.

Ding, dong! Hoog in de hemel luiden lustig de
klokken:
Ding, dong! De lucht wordt doorkliefd met
engelengezang.
Eer en Hosanna in den hoge!

E'en so here below, below,
Let steeple bells be swungen,
And io, io, io!, By priest and people sungen.
Gloria, Hosanna in excelsis.

Dus laat ook hier beneden de torenklokken
bewegen, en 'io, io, io!' door priesters en volk
gezongen worden.
Eer en Hosanna in den hoge
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Pray you dutifully prime
Your matin chime, ye ringers.
May you beautifully rime
Your evetime song, ye singers.
Gloria, Hosanna in excelsis.

Bid en bereid plichtsgetrouw uw
mettenklok voor, gij luiders;
Moge uw evensong prachtig rijmen,
gij zangers.
Eer en Hosanna in den hoge.

The Joy of Mary (Duits)
Joseph dearest, Joseph mine,
Help me, Joseph;
God reward thee
In Paradise, So prays the Mother Mary.

Jozef, mijn liefste Jozef,
Help me om het heilige Kind in slaap te
wiegen. God zal u in het paradijs belonen met
alles wat u lief is, zegt moeder Maria.

Refrain:
He came among us on Christmas day,
In Bethlehem; Jesus, Jesus,
Christus natus hodie in Bethlehem
Lo, He comes to love and save and free us!

Refrein:
Hij kwam tot ons op Kerstdag.
Op die dag is Christus in Bethlehem geboren;
Jezus, Jezus; Zie, hij komt om ons lief te
hebben, ons te redden en te bevrijden.

Mary dearest, Mary mild,
I shall gladly help rock thy Child;
God will surely reward us then
In Paradise, So prays the Mother Mary.

Liefste Maria, Maria mild,
Ik zal je graag helpen je kind te wiegen;
God zal ons in het paradijs belonen met alles
wat ons lief is, zo zegt moeder Maria.

Now is born Emmanuel,
Prophesied by Ezekiel,
Promised Mary by Gabriel,
Rejoice and sing Alleluia. Maria.

Nu is Emmanuel geboren,
Voorzegd door Ezechiël,
beloofd aan Maria door Gabriël,
Verheug u en zing Alleluia. Maria

The Joy of Children (Frans)
Willie, take your little drum,
With your whistle, Robin, come!
When we hear the fife and drum,
Turelurelu, patapatapan,
Christmas should be frolicsome.

Willie, pak je kleine trom,
kom met je fluit, Robin, kom!
Wanneer we het fluiten en getrommel horen,
turelurelu, patapatapan,
zal Kerstmis vrolijk zijn.

Thus the men of olden days
Loved the King of kings to praise:
When they hear the fife and drum,
Turelurelu, patapatapan,
Sure our children won't be dumb!

De mensen van vervlogen dagen,
Wilden de Koning der koningen graag prijzen
als ze de fluit en de trom hoorden,
turelurelu, patapatapan, zullen onze kinderen
zich niet van de domme houden.

God and man are now become
More at one than fife and drum.
When you hear the fife and drum,
Turelurelu, patapatapan,
Dance and make the village hum!

God en de mensen zijn nu samen meer dan
fluit en trom.
Wanneer je het fluiten en de trommel hoort,
turelurelu, patapatapan,
Dans en maak de stad aan het neuriën.
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The Joy of the New Year (Japans)
When night's shadows fly
New Year's dawn floods all the sky;
And joyful voices sound.

Wanneer de schaduwen van de nacht
vervliegen, vult de schemer van Nieuwjaarsdag de lucht; en vrolijke geluiden klinken,

Branches of the fragrant pine hang
ev'rywhere around.
Leaves so dainty fine, freshly gathered, dewy
shine, and glitter in the light, glitter in the light.

Overal hangen geurige dennentakken .

From Kadusa's lofty pinetree
Waving, on the height, on the height.

Van Kadusa's verheven pijnboom,
die op de helling wuift.

Sierlijke fijne blaadjes blinken van de verse
dauw, en schitteren in het licht.

The Joy of Dance (Spaans)
On December twenty-fifth, sing fum, fum, fum!
He is born of God's pure love,
The Son of God; He is born of Virgin Mary
In this night so cold and dreary,
Fum, fum, fum!

Op 25 december, fum,fum, fum!
Werd Hij geboren uit God's pure liefde,
Zoon van God; Geboren uit de maagd Maria,
in deze koude, sombere nacht,
Fum, fum, fum!

Birds who live in ev'ry forest, Fum, fum, fum!
You must leave your fledglings on the bough,
For to make a downy nest,
So the newborn Babe may rest.
Fum, fum, fum!

Vogels van alle bossen,
laat je jongen achter op de tak,
om een donzig nest te maken waar het
nieuwgeboren kind in kan rusten.
Fum, fum, fum!

All the brilliant stars in heaven, Fum, fum,
fum!
Looking down see Jesus crying,
Send away the darkness lightly,
Shine your light upon us brightly,
Fum, fum, fum.

Alle stralende sterren aan de hemel
kijken neer op de huilende Jezus;
verjaag snel de duisternis,
schijn jullie heldere licht op ons.
Fum, fum, fum!

The Joy of Song (Europees)
God bless the master of this house,
And all that are therein-a,
To begin this Christmastide
With mirth now let us sing-a!

God zegene de eigenaar van dit huis,
en iedereen die daar nu is,
Laat ons nu zingen om Kerstmis vrolijk te
beginnen!

The Saviour of all people
Upon this time was born-a,
Who did from death deliver us,
When we were left forlorn-a.

De redder van alle mensen
werd nu geboren,
Hij die ons van de dood heeft verlost,
toen we verloren achter bleven.

Then let us all most merry be,
And sing with cheerful voice-a,
For we have good occasion to sing;
Gloria in excelsis Deo.

Laat ons nu allen vrolijk zij,
en zingen met vrolijke stemmen,
Want we hebben een goede reden om te
zingen: Eer aan God in den Hoge.
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Coventry Carol,
Lully, lullay, Thou little tiny Child,
By, by, lully, lullay.
O sisters too, how may we do,
For to preserve this day.
This poor youngling for whom we do sing
By, by, lully, lullay
Herod, the king, in his raging,
Charged he hath this day
His men of might, in his own sight,
All young children to slay.
That woe is me, poor Child for Thee!
And ever morn and day,
For thy parting neither say nor sing,
By, by, lully, lullay.

The Lamb,
Little Lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?
Gave thee life and bid thee feed
By the stream and o'er the mead;
Gave thee clothing of delight,
Softest clothing, wooly, bright;
Gave thee such a tender voice,
Making all the vales rejoice?
Little Lamb, who made thee?
Dost thou know who made thee?
Little Lamb, I'll tell thee:
He is callèd by thy name,
For he calls himself a Lamb.
He is meek, and he is mild;
He became a little child.
I a child, and thou a lamb,
We are callèd by his name.
Little Lamb, God bless thee!

Es ist ein Ros entsprungen,
Es ist ein Ros entsprungen
aus einer Wurzel zart,
wie uns die Alten sungen,
von Jesse kam die Art
und hat ein Blümlein bracht
mitten im kalten Winter,
wohl zu der halben Nacht.

Ola Gjeilo
Lully, lullay, Gij klein kindje,
By, by, lully, lullay.
O zusters hoe kunnen we deze
dag bewaren
Dit arme kind waar wij voor zingen
By, by, lully lullay
Herodes de koning in zijn woede,
heeft vandaag.zijn machtige mannen
bevolen, onder zijn ogen,
alle jonge kinderen te doden.
Dat leed is mij, arm kind voor U!
En iedere morgen en dag voor Uw heengaan
niet te spreken of te zingen,
by, by, lully, lullay.

John Tavener
Klein lammetje, wie heeft jou gemaakt?
Weet jij wie jou gemaakt heeft?
Jou het leven gaf en jou opdroeg je te
voeden. Bij de stroom en boven de mede;
Jou verrukkelijke kleding gaf,
de zachtste kleding, wollig, stralend;
Jou zo'n lieve stem gaf,
Waar heel het dal zich in verheugt?
Klein lammetje, wie heeft jou gemaakt?
Weet jij wie jou gemaakt heeft heeft?
Klein lammetje, ik zal het je zeggen,
Hij heet naar jou,
Want hij noemt zich een Lam.
Hij is zachtaardig, en hij is mild,
Hij werd een klein kind.
Ik, een kind, en jij, een lam,
Wij heten naar hem.
Klein lammetje, God zegene je!

Jan Sandström/Michael Praetorius
Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.
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CONCERTAGENDA

Ons volgende concert:

….is een speciaal concert rond het thema Vrijheid:

zaterdag 13 juni 2015
Verkadefabriek
Samen met het Tilburgs Vocaal Ensemble en het Eindhovens Kamerkoor
brengen wij een concert rond het thema Vrijheid. Er wordt o.a. een compositie
uitgevoerd op teksten van Nelson Mandela.

Het kopieerwerk van dit programmaboekje is verzorgd door:

Copyshop Den Bosch
Orthenstraat 63a
5211 SW 's-Hertogenbosch
Tel. (073) 613 23 98
www.copyshopdenbosch.nl
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KOORLEDEN
Sopranen

Alten

Elly de Boer
Maria Claessens-Arts
Mieke van Huijgevoort
Swannet van Litsenburg
Henrice van Mackelenbergh
Marjo Oskam
Monique van de Rijt
Paula van der Wel

Maria Arkesteijn
Dorothé van Dijk
Mieke van Duijnhoven
Annemiek van Enckevort
Els de Mooij-van de Water
Hannie Poelstra

Tenoren

Bassen

Wim van den Beuken
Piet Boon
Jack Glaudemans
Hans van de Rijt

Guy van Mackelenbergh
Theo Meijer
Gerard Pels
Peter Spijkers
Jan Turlings
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DONATEUR WORDEN?

DONATEURS HEBBEN EEN STREEPJE VOOR.
Met uw donatie van €25,= per jaar (meer mag natuurlijk ook) draagt u bij aan de
realisering van aantrekkelijke concerten in de komende jaren. Als donateur
ontvangt u een reductie van 25% op de toegangsprijs voor 2 personen. Indien u
er prijs op stelt kunnen wij plaatsen voor u reserveren. U kunt donateur worden
door uw bijdrage over te maken naar:
rekeningnummer: 0336 7623 13
of NL87RABO0336762313,
ten name van:
Stichting 's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble,
onder vermelding van 'Jaar donatie HVE'

Als u donateur bent wordt u automatisch op de hoogte gehouden van onze
concerten.

MEEZINGEN?

ASPIRANT ZANGERS, vooral tenoren, zijn van harte welkom. Er wordt
gerepeteerd op woensdagavond van 20:15-22:30 uur in basisschool Het
Bossche Broek, Kruisbroedershof 31, 's-Hertogenbosch (ingang via het
schoolplein aan de Kuipertjeswal). Kom vrijblijvend een keer kijken.
Voor meer informatie: Jan Turlings (073) 613 93 04 of

info@shertogenboschvocaalensemble.nl
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