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Voorwoord
De Korendag in Monnickendam is een begrip geworden. Nimmer hebben
wij kunnen denken dat deze formule zo lang stand zou houden. Met
behulp van vele vrijwilligers en ruim 70 koren, die zich ieder jaar
aanmelden, hebben wij een mooie muzikale dag. Als er tijdens die dag dan
spontaan gezongen wordt op de Middendam tekent dat de sfeer.

Het initiatief is 23 jaar geleden genomen door onze toenmalige dirigent,
de heer Rudolf Grasman. Vele jaren heeft hij zich hiervoor ingezet. Helaas
is hij in augustus 2017 overleden. In gedachten zijn wij vandaag bij hem.

Laten wij naar elkaar luisteren en genieten van de koren, die ieder hun
eigen muziek hebben uitgekozenen, om die op verschillende locaties ten
gehore te brengen. Aan het einde van de dag bent u welkom in de Grote
Kerk, om daar met organist Wim Dijkstra en de Christelijke
Muziekvereniging “Juliana” uit Marken uit volle borst te zingen.

Dat dit Koorfeest nog lange tijd een traditie en een echte happening mag
blijven in ons mooie Monnickendam! Samen zingen maakt blij!

Tot volgend jaar.
Henny van Geemen – Cantorij Monnickendam.
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Dagprogramma Grote kerk
10.00 uur

Guilty pleasures ( Amsterdam )
Dirigent: Stefano Caruso

Het koor Guilty pleasures is gestart in september 2017. Er worden louter
meerstemmige songs gezongen die je met recht ‘guilty’ mag noemen. Het
ultieme bewijs dat je van zingen vrolijk wordt. Onder begeleiding van
Stefano Caruso; dirigent, vocalcoach en oprichter van Zangles Oud-West.

10.30 uur

De Vechtse Parels ( Maarssen )
Dirigent: Carole Kroeze

Dameskoor “De Vechtsche Parels” bestaat 15 jaar. Onze leden zijn
vrouwen van 50 tot 80+ uit Maarssen en omgeving, wij hebben een sterke
band met elkaar, staan voor elkaar klaar en delen lief en leed. Daardoor is
er maar heel weinig verloop binnen het koor en zijn de meeste vrouwen al
vele jaren lid. We repeteren in een oud kapelletje dat langs de Vecht staat.

11.00 uur

Het Nieuwe Koor ( Volendam )
Dirigent: Juliëtte Besijn
Begeleiding: Tom Plat & Daan Meijers

Het Nieuwe koor is een gezellig en powerfull koor met een Engels- en
Nederlandstalig repertoire.

Programma
Freedom
Sloop John B
Love is all around
The boxer

The naughty lady
Comes a time
Kus van mij
Dansen op de dijk
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11.30 uur

Soli Deo Gloria ( Krimpen a/d Lek )
Dirigent: Bert Visser
Begeleiding: Jaap den Besten

Chr.gem. zangvereniging "Soli Deo Gloria" uit Krimpen aan de Lek is
opgericht in 1902. Het koor heeft in de afgelopen jaren al menig concert in
zowel binnen- als buitenland gegeven.Ook in verzorgingshuizen en
ziekenhuizen treden wij op. Ons repertoire is gevarieerd, met zowel
geestelijke- als wereldlijke muziek.
Programma
O how amiable
Siehe! Wir preisen selig
Dein Herzlein mild
Der Sturm
Lord, I trust Thee

12.00 uur

J.H. Maunder
F. Mendelssohn
J. Brahms
J. Haydn
G.F. Händel.

Purmerends Gemengd Koor ( Purmerend )
Dirigent: Justina Oosters

Het PGK bestond vorig jaar 75 jaar en is vooral bekend van oratoriumstukken zoals de Mattheuspassion. Maar daarnaast zingen we ook steeds
meer kleinere (licht) klassieke stukken.
Programma
Gärtenlieder:

Lockung
Abendlich schon rauscht der Wald
Im Wald
Eternal Light, a Requiem: Lead Kindly Light
From the Bavarian Highlands: The Dance
False Love
Lullaby

12.30 uur

Fanny Hensel

Howard Goodall
Edward Elgar

Soli Deo Gloria ( Herwijnen )
Dirigent: Ruben Wevering

Wij zijn een gemengd koor, bestaande uit 35 leden en zingen zowel een
Nederlands als Engelstalig repertoire met geestelijke liederen.
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13.00 uur

Puur#Hollands ( Heemskerk )
Dirigent: Ingrid Prins
Begeleiding: Yuliya Ponomaryova

Puur#Hollands is een gemengd koor dat het Nederlandstalige lied brengt.
Van Shaffy en Boudewijn de Groot tot Herman van Veen, Wij zingen met
veel plezier iedere donderdagavond in Heemskerk in de Vrijburcht.
Vandaag brengen wij een kleine selectie uit ons repertoire.
Programma
Opzij,opzij
Onderweg
DoeMaar-medley

13.30 uur

Speeltuin
Zaterdag
Pastorale

Alcmaer Voices ( Alkmaar )
Dirigent: René Domen
Begeleiding: Kees Borst

Wij zijn een gezellig gemengd koor en brengen met veel plezier ons
gevarieerd repertoire ten gehore. Vorig jaar bestond ons koor 25 jaar. Dit
heuglijke feit hebben wij op 5 november j.l. afgesloten met een fantastisch
concert in de Vrijheidskerk te Alkmaar.
Programma
Mr. Tambourine Man
Love shine a Light
'k Heb je lief

14.00 uur

Avond
Shaffy medley

Zangkoor In-Between ( Bovenkarspel )
Dirigent: Claudette Hendrickx
Begeleiding: Frans Kok

Wij zijn een gezellig gemengd koor met 30
leden dat volgend jaar 25 jaar bestaat.
Meer dan de helft van de leden is vanaf
het begin lid. We zingen eigentijdse
muziek en verzorgen eens per maand de
viering in de kerk.
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Programma
All earth rejoice
I will lead you home
Can’t carry these burdens alone

14.30 uur

Beatles en de buren
He is watching over Israël
You’ve got a friend in me

Kleinkoor Castricum ( Castricum )
Dirigent: Ellen Verburgt

Meer dan 35 jaar studeert het Kleinkoor
Castricum werken in die behoren tot de
hoogtepunten uit de koormuziek. De 29
koorleden steken ook energie in
uitdagende en verrassende werken.
Het repertoire bestaat uit klassieke
muziek vanaf de renaissance tot en
met de 21ste eeuw. Het koor , zingt meerstemmig, meestal a capella.
Programma
Calme des nuits
Les fleurs et les arbres
Un soir de neige:
I De grandes cuillers de neige
II La bonne neige
Sure on this shining night
Sing me to heaven
Se equivocó la Paloma

15.00 uur

Saint-Saëns
Saint-Saëns
Poulenc

Barber
Gawthrop
Guastavino

Corda Cantate ( Voorburg )
Dirigent: Hans Malta

Concertkoor Corda Cantate is een van de koren
van de Stichting CORDA VOCALE in Den Haag. Dit
koor richt zich speciaal op het uitvoeren van bijzondere muziekstukken,
vaak met een thema en altijd met een randprogrammering, zodat een
concert meer een beleving wordt. Het is een koor wat gaat voor kwaliteit,
uitdaging en plezier! Het koor heeft 90 leden waarvan een deel op de
Korendag aanwezig zal zijn.
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Programma
Op de Korendag zingt het koor enkele stukken van Sir Karl Jenkins en
delen uit het Paulus Oratorium van Felix Mendelssohn Bartholdy.

15.30 uur

Happy Together ( Hoorn )
Dirigent: Marianne Uyterlinde
Begeleiding: Wilbert Commandeur

Happy Together is opgericht in 1997 en bestaat uit ongeveer 40 vrouwen.
We zingen popliedjes uit de afgelopen vijf decennia, zowel in het Engels
als in het Nederlands. We zingen over het algemeen driestemmig
(alt/mezzo/sopraan).
Programma
Love the one you're with
Sing, sing, sing
Hemel en aarde
The family tree

16.00 uur

Put a little love in your heart
Weather with you
Mas que nada
Happy together

Koor zonder Grenzen ( Amsterdam )
Dirigent: Marianne Segeler
Koor zonder grenzen begon 15 jaar
geleden in Amsterdam - Zuid als een klein
a-capellakoor. Tegenwoordig zingen we
met zo’n vijfendertig zangers en
zangeressen een breed repertoire, van
klassiek, klassiekers tot uiteraard ook
muziek vanuit de hele wereld.
Programma

Oh my heart
Come with me
O, du stille Zeit
Andachtsjodler
Russisch lied zonder woorden
Keshet Levana
Salavjom
Bella Cubana

King Henry VIII
Yolan Trabsky *1950
Cesar Bresgen (1913-1988)
onbekend
onbekend
Hadar /Arr. Aldo Gurnari
onbekend
Jose White
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17.00 uur

Slotmanifestatie onder begeleiding van
Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken

Voor teksten samenzang zie pag. 39
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Dagprogramma H.H. Nicolaas en Antoniuskerk
(R.K. kerk)
10.00 uur

Marker Mannenkoor ( Marken )
Dirigent: Jan Peereboom
Begeleiding: Dominic Zeeman
Op het voormalig eiland Marken zag 46 jaar
geleden het Marker Mannenkoor het levenslicht.
Het koor, bestaande uit 35 leden, zingt een
vierstemmig repertoire. Het Marker Mannenkoor
zingt naast het Christelijk repertoire ook Shanty
muziek, klassieke stukken, musical werken en
populaire muziek.
Programma

Zingt, vecht, huil, bid
Het Dorp
Avond
Het Land van Maas en Waal
You raise me up
Tebe Poem

10.30 uur

Ramses Shaffy
F. Ferrat / H. Verhage
Lennaert Nijgh / Boudewijn de Groot
Lennaert Nijgh / Boudewijn de Groot
Brendan Graham / Rolf Lovland
Dimitri Bortniansky

Zuiderzeekoor ( Monnickendam )
Dirigent: Gerarda Bloem
Begeleiding: Rob de Jong

We zijn een seniorenkoor bestaande uit ongeveer 40 leden in de leeftijd 60
tot 93 jaar.
0pgericht in 1990 in zorgcentrum Swaensborch te Monnickendam.

11.00 uur

’t Zingt Geheid ( Assendelft )
Dirigent: Amèl van der Hulst

Zangkoor ’t Zingt Geheid is een a capella vrouwenkoor uit Assendelft,
bestaande uit ongeveer 35 leden, die gelijkmatig over 4 stemsoorten zijn
verdeeld. In 2014 hebben wij ons 25-jarig jubileum gevierd. Wij zingen
zonder begeleiding allerlei soorten meerstemmige muziek, hetgeen loopt
van ‘Die Forelle’ naar ‘Sister Act’ .

11

Programma
Mountains of Mourne
Hair
Herbstlied
Take me home

11.30 uur

Ken je mij
Tebe poem
Terug naar de kust

Doremimi ( Amsterdam )
Dirigent: Dennis Thompson

DoreMimi koor is vijf jaar geleden opgericht in Amsterdam Nieuw Sloten en
bestaat uit dertig enthousiaste vrouwen en mannen. Wij zingen
wereldmuziek in de oorspronkelijke taal en daarnaast een klein repertoire
klassieke muziek met het accent op Middeleeuwse muziek.
Programma
Si mama ka
Pase el agoa
Sally Garden
Tumbalalaika

12.00 uur

Dakota Hymn
Jovano Jovanka
Ide were were

InStemming ( Ilpendam )
Dirigent: Marjo van den Doel

InStemming bestaat momenteel uit 32 leden en zingt een gevarieerd
repertoire dat voor het merendeel uit klassieke en licht klassieke muziek
bestaat; muziek uit verschillende tijdperken van de muziekgeschiedenis.
Naast onze jaarlijkse concerten in eigen dorp leveren wij ook onze bijdrage
aan evenementen als kerstviering en dodenherdenking.
Programma
Notre Père
Delen uit Dido en Aeneas
4 koorgrapjes

12.30 uur

Duruflé
Purcell
Maessen

St. Caecilia ( Monnickendam )
Dirigent: Gerarda Bloem
Begeleiding: Frank Keijzer
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Het G.K. St. Caecilia is het parochiekoor van de R.K. Nicolaas en
Antoniuskerk, bestaande uit 25 leden, bestaat dit jaar 55 jaar en zingt
voornamelijk religieuze muziek. Het 55 jarig bestaan hebben zij een extra
feestelijk tintje gegeven met de uitvoering van een speciaal Mozart
concert. Uit dit concert laten zij u vandaag een aantal stukken horen.
Programma
Kyrie en Gloria uit de Orgelsolomesse
Jubilate Deo
Ave Verum

13.00 uur

Stay with me till the morning
Das klinget so herlich
Luci care

Ad Novum ( Voorburg )
Dirigent: Peer van der Leeuw
Kamerkoor Ad Novum uit Voorburg is in
1986 opgericht en bestaat uit ruim 30
leden, waarvan velen al jaren samen
zingen. Ad Novum zingt voornamelijk acapella werken (16de eeuw tot heden).
Programma

Pseaume 121
Sunrise Carol
The Coolin
Remember
My love dwelt in a Northern land
Cantan fra i rami gli augelletti vaghi
Tweedledum and Tweedledee

13.30 uur

Daan Manneke *1939
Daniel Elder *1986
Samuel Barber (1910-1981)
Jurriaan Andriessen (1925-1996)
Edward Elgar (1857-1934)
Vincenzo Ruffo (1508-1587)
Pieter Hellendaal (1721-1799)

De Zangertjes van Volendam ( Volendam )
Dirigent: Juliette Besijn
Begeleiding: Frank Keijzer

De Zangertjes van Volendam is
een kinderkoor met sopranen,
alten, tenoren en bassen, dat
in1960 is opgericht. Kinderen
vanaf 8 jaar zingen afhankelijk
van hun stembereik de alt- of
sopraan-partij. De (jonge)mannen van De Zangertjes zingen de bas- en
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tenorpartij in de vierstemmige muziek. Het koor heeft een uitgebreid
repertoire van Gregoriaans tot hedendaagse popmuziek.
Programma
Cantate Canticum novum
De doodgewoonste dingen
Panis Angelicus
Bridge over troubled water
Africa

14.00 uur

Lead me Lord
You are the new day
Man in the Mirror
The Rhythm of life

Wormer mannenkoor De Eendracht ( Wormer )
Dirigent: Jean Luc Vriend

Vorig jaar ons 80 jarig jubileum gevierd met een fantastisch jubileum
concert, maar daar kunnen wij niet te lang bij stilstaan. Wij gaan door met
zingen en hopen op de korendag weer met veel plezier te op te treden.
Programma
Ward the pirate
Bring him Home
Tibur
Londonderry air
Down by the sally gardens
Kung Liljekonvalje
An evening’s pastorale
The long day closes

14.30 uur

R. Vaughan Williams
C.M. Schönberg.arr. J Leavitt
A. Diepenbrock
Iers volkslied. Arr. J.L. Vriend
Iers volkslied Arr. J.L. Vriend
D. Wikander
W. Shaw
A. Sullivan

Gaasperdams gemengd Koor ( Amsterdam )
Dirigent: Frank Hameleers
Begeleiding: Rolf Wolfensberger

Ons koor bestaat ruim dertig
jaar en heeft ongeveer veertig
leden. Het repertoire bestaat
uit meerstemmige klassieke
muziek uit alle eeuwen. Wij
werken met veel ambitie aan
zangtechniek en koorklank.
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Programma
Madrigal opus 35
Margoton va t'a l'iau
Les chansons des roses:
 La rose complète
 Dirait-on
La Mer

15.00 uur

G. Fauré (1845-1924)
F. Poulenc (1899-1963)
M. Lauridsen (1943)

Ch. Trenet (1913-2001) /Arr. J. Grootes

Vrouwenshantygroep Grace Darling ( IJmuiden )
Dirigent: Hinke Hillige
Begeleiding: Anja v.d.Reep/Bertie v. Tongeren

Vrouwenshantykoor Grace
Darling is opgericht in februari
1998. Shanty’s zijn liederen die
gaan over zee, hard werken,
drank, vrouwen, verre reizen,
maar ook over het heimwee van
de zeeman naar de vrouw aan
de wal. Met veel inlevingsgevoel
vertolkt Grace Darling deze shanty’s soms met een knipoog, soms met een
traan, maar vooral met een lach.
Programma
The Erie Canal
Sailor Boy
I come from Salem City
Blow the wind Southerly

15.30 uur

Shenandoah,
If I were a Blackbird
De meiden van de kade
Am golf von Biskaya

Kennemerduin-Singers ( Haarlem )
Dirigent: Wim Duin
Wij zijn een popkoor en bestaan
sinds februari 2012.We hebben nu
zo’n 40 koorleden.
De ambitie is om mooie liedjes te
zingen met mooie arrangementen.
Het repertoire is Nederlandstalig en
Engelstalig.
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Programma
Helplessly Hoping
Down Town
Als het Golft
Our House

16.00 uur

Feels like Home
Perfect Day
California Dreaming

Happy Flower Singers ( Monnickendam )
Dirigent: Gerarda Bloem
Begeleiding: Rob de Jong, Jan Pauws en Marcel Visser

De Happy Flower Singers bestaan nu 2 jaar en zijn nu druk aan het
repeteren voor een Beatleconcert. Vandaag hoort u dan ook uitsluitend
liederen van The Beatles. Het koor bestaat uit ongeveer 50 leden.
Programma
Ob-La-Di Ob-La-Da
Yesterday
Because

17.00 uur

Yellow Submarine
Let it Be
Hey Jude

Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding
van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.
Voor teksten samenzang zie pag. 39
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CANTORIJ MONNICKENDAM
Nieuwe leden en projectleden zijn
van harte welkom!
De Cantorij Monnickendam is een actief
koor met ongeveer 45 leden en een schil
van 15 projectleden. I eder jaar verzorgt
het koor twee concerten in de Grote Kerk
van Monnickendam , in sam enwerking m et
professionele solisten en het Nationaal Symfonisch
Kamerorkest. Een traditie is de jaarlijkse uitvoering rond
Pasen van de Johannes Passion van J.S. Bach.
Incidenteel ondersteunt een deel van de Cantorij koren in
de regio bij uitvoeringen die een grotere bezetting
vereisen.
De najaarsconcerten hebben een wisselende
programmering. W e zijn begonnen met de repetities voor
het W eihnachtsoratorium, de uitvoering is in december en u
k unt nog deelnem en!
Heeft u interesse en wilt u k ennism ak en met k oorzang ?
Deelname aan de Workshop Koorzang is gratis!
Kijk voor informatie en aanmelding op de website:
www.cantorijmonnickendam.nl of onze facebookpagina:
www.facebook.com /CantorijMonnickendam
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Dagprogramma Opstandingskerk
10.00 uur

Couleur Locale ( Monnickendam )
Dirigent: Marjo van den Doel

Couleur Locale is een gemengd vocaal ensemble. Het repertoire is zeer
afwisselend en bestaat uit klassieke muziek, spirituals, gospels... Het koor
verleent medewerking aan kerkdiensten in Monnickendam en omstreken
en organiseert met enige regelmaat een concert.

10.30 uur

Breedkoor ( Amsterdam )
Dirigent: Rita Reijmers
Begeleiding: Willy Ringeling

Vrouwenkoor Het Breedkoor bestaat uit ongeveer 30 vrouwen, die een
driestemmig repertoire instuderen. Rita Reijmers is al bijna 40 jaar de
dirigent en vaste pianist is Willy Ringeling. In april jl. voerde het Breedkoor
de Messe brève van Gounod voor het eerst uit.
Programma
Messe brève no. 5 aux séminaires van Charles Gounod (1818 - 1893)
(Arr. Felicity Goodwin/Vaughan Schlepp):
Kyrie / Gloria / Sanctus / Benedictus / Agnus Dei

11.00 uur

Common Commotion ( Hilversum )
Dirigent: Alexandra d'Espinoza

Common Commotion is een gemengd
kamerkoor. Het werd opgericht in 1989 en
heeft op dit moment een bezetting van 24
zangers. Het repertoire is zeer gevarieerd
en beslaat de hele periode van de vroege
renaissance tot de moderne tijd. Daaronder
aria’s, volksliedjes, balladen en madrigalen.
Programma
O occhi manza mia
Dem dunk’len Schoß der heil’gen Erde
She’s like the swallow
Gobbo so pare
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Orlando di Lasso ((1532 – 1594)
Johannes Brahms (1833 – 1897)
volksliedje van Newfoundland
Italiaans volksliedje

Les feuilles mortes
Bring me little water
Sur
Cielito lindo
11.30 uur

Joseph Kosma en Jacques Prévert
volksliedje uit de zuidelijke USA
Homero Manzi en Anibal Troilo
Mexicaans volksliedje

Tulos ( Amsterdam )
Dirigent: Nuno Atalaia
Begeleiding: Elena Manevska

Tulos is een gemengd kamerkoor, bestaande uit 18 leden die zowel
klassieke als moderne muziek ten gehore brengt.

12.00 uur

Jan Luyken Kamerkoor ( Amsterdam )
Dirigent: Annemart Franken
Begeleiding: Bop ten Hoopen

Rond 1980 is het Jan Luyken Kamerkoor opgericht door de Muziekschool
Amsterdam. Het repertoire bestaat grotendeels uit klassieke muziek, maar
ook staat regelmatig lichte muziek, filmmuziek en moderne klassieke
muziek op het programma.
Programma
Het koor zingt delen uit missen van o.a. Michael Haydn, Charles Gounod en
Bob Chilcott.

12.30 uur

Zomaar Gewoon ( Amstelveen )
Dirigent: Elly Meekel
Begeleiding: Geertje Vrolijk & Yvon Meijerink

Het koor Zomaar
Gewoon heeft
als motto: Het
zou stil zijn in
het bos als
alleen de
mooiste vogels zongen. Het koor zingt het Nederlandse lied, zij schromen
de smartlap niet en genieten tevens van de liedjes over de stad
Amsterdam. Het repertoire bestaat uit één en meerstemmige muziek.

19

Programma
Monnickendam
Weet je nog wel
Je bent als een wilde orchidee
Land van Maas en Waal

13.00 uur

Mijn Dagboek
Op de Step
Oh Amsterdam wat ben je mooi
Zomaar een dag in Amsterdam

Together ( Grootebroek )
Dirigent: Marianne Uyterlinde
Begeleiding: Mieke van der Sluis

Together is een gemengd koor, bestaande uit 20 personen dat een
algemeen repertoire heeft, vieringen opluistert en concerten geeft.
Programma
Swimming into deep water
Gloria Tibi
Love Changs Everything
Childeren of the Sun
Side By Side

13.30 uur

Leven voor elkaar
When you believe
U bent mijn Licht
Levenslang Verstaan

Lorelei koor ( Amsterdam )
Dirigent: Ariaen van der veen
Begeleiding: Vincent Knappe

Het Loreleikoor komt uit de Amsterdam Rivierenbuurt. De naam heeft te
maken met Mythologisch figuur die met water te maken heeft. Het genre
dat wij brengen is nostalgisch, canons en volksmuziek.
Programma
Aura lee
Sunrise Sunset
Bridge over troubled water

14.00 uur

Mary loo
Over the rainbow
Streets of Londen

Dzko ( Oosthuizen )
Dirigent: Jeannet van der Woude
Begeleiding: Marcel Moek
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Wij zijn een enthousiast vrouwenkoor met 25 leden van bijna 100 jaar oud.
Ons repertoire is zeer gevarieerd met muziek uit de jaren zestig tot nu,
afgewisseld met Nederlandse liedjes en musical nummers.
Programma
Wind beneath my wings
Teach your Children
Rose Garden
You've got a friend
So Incredible

14.30 uur

Jeff Silbar; Larry Henley/ Coot van Doesburg
Graham Nash
Joe South
Carole King
Ilse DeLange

Ad Hoc koor ( Amstelveen )
Dirigent: Elly Meekel
Begeleiding: Rina van Houten

Het Ad hoc-koor dankt haar naam
aan de oorsprong ervan als
gelegenheids-koor. Met een klein
clubje enthousiaste-lingen werkten
we per keer naar een optreden toe.
Dat smaakte algauw naar meer en
bovendien groeiden we gestaag. Inmiddels mogen wij ons met meer dan 30
leden best een volwaardig koor noemen.
Programma
Cabaret
Sound of music
Maria en my favourite things
One for the Altos

15.00 uur

Summertime - Solist Susan Meijerink
A Distant Shore
Love changes everything
I’ve got the music in me

Stella Nova ( Amstelveen )
Dirigent: Mik Kruijswijk

Stella Nova Koor is een gemengd
meerstemmig koor uit Amstelveen. Wij
zingen zowel Nederlands, Engels als
Franstalige evergreens en popnummers, met
soms een uitstapje naar een Surinaams of
Afrikaans lied. Naast het zingen staan ook
gezelligheid en saamhorigheid boven aan.

21

Programma
Summertime
Say a little prayer
She
Honey suckle rose
Hallelujah

15.30 uur

Breakfast in America
Avond
We are the world
Imagine

Amsterdams Havenkoor ( Amsterdam )
Dirigent: Rob Vlaar
Begeleiding: John H.J. van Doorn

Het AHK, een koor bestaande uit 25 mannen, bestaat nu 25 jaar en zingt
vrolijk verder met zeemansliederen en shanties, in het bijzonder ook bij
aankomst en vertrek van cruiseschepen in de haven van Amsterdam.

16.00 uur

Vrouwenkoor Con Anima ( Halfweg )
Dirigent: Titia Mijnen-Joosen
Begeleiding: Oksana Polman

Ons koor met 25 leden bestaat dit jaar 65 jaar. Ons repertoire bestaat uit
o.a. Elton John, the Beatles en Ramses Shaffy. Een paar keer per jaar
treden we op zoals vandaag in Monnickendam.
Programma
Als ’t golft
Ja zuster, nee zuster
Can you feel the love
Zing, vecht, huil, bid

17.00 uur

The Rose
Tulpen
Chim chim cheree.

Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding
van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.
Voor teksten samenzang zie pag. 39
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Dagprogramma Gebouw Samuel
10.00 uur

Zingen in Gein ( Amsterdam )
Dirigent: Harriët Wams

Zingen in Gein bestaat sinds 1993 o.l.v. Harriët Wams. Wij hebben een
gevarieerd repertoire. Van licht-klassiek tot moderne stukken, uitgevoerd in
allerlei talen.
Programma
I should for grief and anguish die
Korte Mis
Jezus malusienki
Kak po logu
Shina vorgil
De Zee
We all stand together
Golden Slumbers

10.30 uur

Thomas Morley
Fré van Huffel
Polen, arr. Van Wieringen
Rusland
Georgië
Toon Hermans
Paul McCartney
17e eeuw, arr. Newton

Dwarsklank ( Amsterdam )
Dirigent: Marieke Koster
Begeleiding: Irina Antonova en Jaap Wisselink (quatre mains)

De stukken die we zullen zingen komen uit ons repertoire voor 2018 met
als titel “Atmosphères lyriques” waar we ook stukken zingen van Camille
Saint-Saëns en Gabriël Fauré.
Programma
Uit: Chansons à quatre voix
- Véhémente
- Naïve
- Boréale
- Tendre

Florent Schmitt (1870 – 1958)

Uit: Chansons des bois d'Amarante
- Chères fleurs, Quartet
- Chantez!, Quartet

Jules Massenet (1839 - 1909)
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11.00 uur

Vocal Tour ( Castricum )
Dirigent: Paul Hanrath
Begeleiding: Yulya Ponomaryova

Vocal Tour uit Castricum
is een vierstemmig,
gemengd koor dat
koormuziek zingt uit alle
stijlperiodes. Eens per 1½
jaar wordt een themaconcert gegeven. Vanaf maart 2019 zal het thema ‘water’ zijn. Het laatst
bezongen thema is landschap met de titel “Natúúrlijk Vocal Tour” in 2016.

Programma
Canon in D groot
These delightful pleasant groves
Villagers chorus
A part of me
El Rio
Sto mi milo
Silvy
Wie zou ik zijn zonder de zee

Pachelbel, arr. Paul Hanrath
H. Purcell
uit Guillaume Tell van G. Rossini
Franz Schubert / Arr. Tom Parker
Peruaans lied, arr. Paul Hanrath
Macedonisch lied
H.W. Ledbetter, Arr. G. Gilpin.
Auke Hofstra, arr. Paul Hanrath

11.30 uur

Bos en Lommer Zingt ( Amsterdam )
Dirigent: Adriaen van der Veen
Begeleiding: Andries Minnaard

12.00 uur

Take it Easy ( Beverwijk )
Dirigent: Gijs Braakman
Begeleiding: Ronald van der Veen
Take It Easy is een enthousiast koor met
een breed repertoire, zoals pop, musical en
gospel. Dat naast kwaliteit ook gezelligheid,
enthousiasme en uitstraling belangrijk voor
ons zijn, laten wij graag tijdens onze
optredens zien! Kortom een koor met één
passie…. En dat is zingen!!
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Programma
The Rythm of Life
You're the inspiration
Une belle histoire
Les misérables
Listen to the music
Your Song
When you believe
Rejoice and Sing

12.30 uur

Dorothy Fields en Cy Coleman
Chicago
Michel Fugain
Tom Johnston
Elton John
Stephen Schwartz
Rollo A.Dilworth

Humanitaskoor ( Beverwijk )
Dirigent: Wim de Vries
Begeleiding: Theo Brogt

Het Humanitaskoor is een koor dat
al meer dan 50 jaar bestaat.
En wij gaan door zolang wij kunnen.

Programma
One Voice, One Song
Can't help falling in love
Plaisir D'amour
La Maladie D'amour
Als er nooit meer een morgen
My heart in the Highlands
Heaven is my home
Lied van de Vrede

13.00 uur

Carl Stommen
Arr: Roger Emerson
Martini
M. Sardou/Dessca/Mousstaki
J. Ewbank/B Russel
Irish song
Arthur Seymour Sullivan
J. Sibelius

The Starlights ( Almere )
Dirigent: Peter Rigter
Begeleiding: Naomi Scheerder

Op 1 november 1993 werd in Almere het pop- en musicalkoor The
Starlights opgericht en daarmee zijn wij het langst bestaande popkoor van
Almere. Momenteel zingen we met 23 leden. Naast het plezier in zingen,
en de gezelligheid wordt er ook serieus geoefend.
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Programma
Why we sing
Sweet about me
Gabriella’s song

13.30 uur

Avond
Walking in the air
Nothing els matters

Vrouwenkoor Haarlemmermeer ( Hoofddorp )
Dirigent: Jetze Dubbeldam
Begeleiding: Oksana Polman
Programma

For no one
Fields of gold
The bonney earl o’Moray
The ash grove
Ei, wie mein Triangel
Als die alte Mutter
Reingestimmt die Saiten
In dem weiten, breiten, luft’gen Leinenkleide

14.00 uur

The Beatles
G.M. Sumner
B. Britten/J. Dubbelman
B. Britten/J. Dubbelman
A. Dvorák/J. Dubbelman
A. Dvorák/J. Dubbelman
A. Dvorák/J. Dubbelman
A. Dvorák/J. Dubbelman

Kwintessens ( Amstelveen )
Dirigent: Justina Oosters
Begeleiding: Jenny Hess

Vrouwenkoor Kwintessens bestaat uit ruim vijfentwintig vrouwen en heeft
als repertoire vooral licht klassiek, met uitstapjes naar wereldmuziek. We
zingen meerstemmig en in verschillende talen. Zingen doen wij met passie
en plezier, maar ambitie en uitdaging worden niet geschuwd. In het najaar
2018 viert het koor haar 25 jarig bestaan.
Programma
In every little seashell
The seal lullaby
Riversong
Mae-e
La Mer
Les Berceaux
Misty Morning

Witold Lutoslawski, arr. M. Pooler
Eric Whitacre
Andy Beck
Kentaro Sato
Gottfried Mann
Gabriel Fauré, arr. A.Raines
Carl J. Nygard
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14.30 uur

Plankenkoor ( Heemstede )
Dirigent: Bram Biersteker

Het Plankenkoor is een gemengd,
vierstemmig koor uit Amsterdam
dat al meer dan 30 jaar bestaat.
Het repertoire is zeer gevarieerd
met stukken van Mozart, Vivaldi,
Di Lasso, Mendelssohn, maar ook
met nummers uit musicals zoals Anatevka. De naam van het koor verwijst
naar de gezonde spanning die ieder koorlid ervaart voordat zij of hij het
podium betreedt en die ervoor zorgt dat zij of hij boven zichzelf uitstijgt.

15.00 uur

Vocrazy ( Amsterdam )
Dirigent: Koosje Sekreve
Van pop tot klassiek, van soul tot rock: de
16 funky ladies van dit koor, moet je in het
echie hoor. kom genieten en let's go
VoCrazy!

Programma
Allez Allez
Esta Tierra
Run to you
Anchor Song
Ave Maria
Loop de regen

15.30 uur

Camille
Javier Busto
Pentatonix
Bjork
Javier Busto, arr. Koosje Sekreve
Theo Nijland, arr. Koosje Sekreve

De Paarse Krokodil ( Amsterdam )
Dirigent: Evert van Malkenhorst
Begeleiding: Andries Minnaard

De Paarse krokodil is een samenvoeging van 3 bedrijfskoren die af en toe
samen optreden, t.w. van UWV, Amsterdam stadsdeel Centrum en IJmere.
Alle drie de bedrijfskoren zingen met veel plezier en het repertoire is zeer
divers.
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16.00 uur

Rock Vocals ( Monnickendam )
Dirigent: Hanny Nijhuis

Rock Vocals is een uniek rockkoor dat sinds 2000 bestaat uit liefhebbers
van stevige rockmuziek. Stevig, want ons repertoire bestaat o.a. uit
nummers zoals Paranoid, Paradise City en Under Pressure. We repeteren
met veel plezier onder de enthousiaste en deskundige leiding van onze
vocal coach Hanny Nijhuis. Rock Vocals heeft eigen arrangementen.
Programma
Poison
RU kidding
More than a feeling

17.00 uur

Here without you
Under pressure
Bad case of loving you

Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding
van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.
Voor teksten samenzang zie pag. 39
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Dagprogramma Evangelisch Lutherse kerk
10.00 uur

Het Octet ( Amsterdam )
Dirigent: Tineke Sijbrandij

Wij zijn acht ervaren zangers en zangeressen, die eveneens zingen of
gezongen hebben in andere Amsterdamse koren. Ook wordt wel solo
opgetreden in opera’s e.d. Wij brengen vnl. klassieke liederen ten gehore
rond wereldse en religieuze thema’s waarbij een groot deel van dit door de
leden aangedragen repertoire afkomstig is uit de 16e en 17e eeuw.
Programma
Anchor che col partire
Dun aurora finem daret
Cantate Domino
Nachtlied
the Lamb
Lay a Garland

10.30 uur

Cipriana de Rore (1515 - 1565)
Francisco Guerrero (1589)
Hans Leo Hassler (1564 - 1612)
Max Reger (1873 - 1916)
John Tavener (1976)
Robert L. Pearsall (1795 - 1856)

Het Septemberkoor ( Amsterdam )
Dirigent: Otto van den Aardweg

Het Septemberkoor bestaat sinds 2007 en heeft zich gespecialiseerd in het
Duits-Romantische repertoire. Wij kunnen nog heel goed een tenor
gebruiken om zo het dubbelkwartet compleet te maken.

11.00 uur

Geen optreden!! Koor heeft afgezegd.

11.30 uur

Kamer 2.04 ( Amsterdam )
Dirigent: René Domen

Vocaal Ensemble Kamer 2.04 bestaat uit 8 zangers (van elke stemsoort twee)
en bestaat inmiddels zo'n 8 jaar. We zingen een breed repertoire klassieke
liederen, van Orlando di Lasso tot Bruckner.
Programma
Vandaag hoort u Bortniansky, Arbeau, Mendelssohn en Philip Glass.
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12.00 uur

Sweet Things ( Alkmaar )

Vocale groep "Sweet Things" uit Alkmaar is bijna
twee jaar geleden ontstaan vanuit een negental
zangvriendinnen die, zonder de leiding van een
dirigent, vol enthousiasme en met veel plezier oude
en nieuwe popsongs instuderen. Een hele uitdaging,
maar toch gelukt! Inmiddels hebben de meiden al
twee keer opgetreden, met heel veel plezier. Zij
willen u, hier in Monnickendam, ook graag laten mee genieten. Een zoete
beleving!
Programma
Sweet about me
Bubbly
Une belle histoire

12.30 uur

Old and Wise
Kiss from a rose
Fix you

Tough and Tender ( Amsterdam )
Programma

Bob Follies
Spread love
Just a song before I go
Occapella
When I fall in love
Stoned soulpicnic
Run to you

13.00 uur

uptempo jazz
close to gospel
Crosby Stills Nash
Manhattan Transfer
zwijmel close harmony
een hit R&B

N@meless ( Almere )
Dirigent: Derreck van Putten
N@meless bestaat uit 3 mannen en 3 vrouwen die
meerstemmige arrangementen ten gehore brengen.
Optredens van N@meless bevatten een mix van a
capella en nummers met begeleiding. Uitstraling en
contact met ons publiek maken dat een optreden een
beleving wordt. Plezier, vriendschap en muziek dat
vinden wij de ideale mix! We zingen pop, jazz en close
harmony nummers.
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Programma
Java Jive
Cold as ice
Dr. Jazz
Price Tag

13.30 uur

Is she really
Stand by me
Angels
Mr. Blue Sky

Brutaal Vocaal ( Bergen )
Dirigent: Margot Endel

Geen zorgen, de zangers en
zangeressen van dubbelkwartet
Brutaal Vocaal zijn gewoon heel
beleefd. De brutaliteit zit hem meer in
het eigenzinnig gekozen repertoire.
Moeiteloos schakelt het octet over van ingetogen klassiek naar vrolijk
jazzy. Brutaal Vocaal is een sfeervolle en muzikale belevenis.
Programma
El Grillo e buon cantore
Il bianco e dolce cigno
Full fathom
Echoes
The long day closes
The goslings
Java jive

14.00 uur

Josquin des Prez
Jacob Arcadelt
William Shakespeare / Charles Wood
Thomas Moore / Arthur Sullivan
Henry Chorley / Arthur Sullivan
F.E. Weatherley / Sir Frederick Bridge
Milton Drake / Ben Oakland /Arr. Kirby Shaw

Grof Volkoor’n ( Oosthuizen )
Dirigent: Arjen Göbel

Grof Volkoor’n is een vocalgroup die inmiddels al zo’n 20 jaar bestaat. Een
vriendenkoor. Ondanks verhuizingen, werk, de komst van een heleboel
kinderen die inmiddels alweer aardig groot beginnen te worden, is het
gelukt om gedurende die 20 jaar de woensdagavonden zo veel als mogelijk
vrij te houden voor een avondje samen zingen.
Het streven is om het samen zingen vol te houden tot in het denkbeeldige
“Huize avondrood”. We zijn aardig op weg…….
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14.30 uur

Vocalgroup Esperanto ( Bussum )
Dirigent: Dody Soetanto

Vocalgroup
Esperanto bestaat
uit tien enthousiaste
zangeressen, mett
een divers 3- tot 5stemmig repertoire
(lichte pop).
Esperanto werkt momenteel aan ‘Oh Boy!’, het vervolg op ‘Oh Meisje!’, dat
het theater in gaat in april 2018.

15.00 uur

Sweet & Low ( Monnickendam )
Dirigent: Mirjam Boers
Programma

Frühlingsgruss
Im Haine
Birke am grünen Bergeshang
Music, when soft voices die
Sweet and Low
The three fishers
Widzesang fen ‘t Sémanswiif
Piu non si trovano / De trouwelozen
Luci care / Lieve lichtjes

15.30 uur

Mendelsohn
Dvorak
Dvorak
Parry
Barnby
J. Andriessen
Troelstra
Mozart
Mozart

Lady’s Voice ( Beverwijk )
Dirigent: Frank Anepool

Lady's Voice is in 2003 opgericht en bestaat op dit moment uit 13 vrouwen.
Lady's Voice zingt: Jazz, Pop, Close Harmony en soms Licht Klassiek, in
het Engels, Nederlands en anderstalig. We zingen zowel A Capella muziek,
als nummers met pianobegeleiding.
Programma
For the longest Time
Aquarius Galt
Stiches
Amar Pelos Dois

Billy Joel/ arr. Jetse Bremer
MacDermot/ arr. Frank Anepool
Danny Parker/ arr. Brandy Kay Riha
Luisa Sobral/ arr. Frank Anepool
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Jolene
Turn! Turn! Turn!
Girl put your records on

16.00 uur

Dolly Parton/ arr. Mark Brymer
Peter Geeger/ arr. Frank Anepool
Corinne Bailey Rae/ arr. Theo Janssen

Rebounce ( Alkmaar )
Dirigent: Joke Tulp

De Alkmaarse vocal group Rebounce bestaat uit zo’n 12 zangers (m/v), die
graag close harmony zingen. Het repertoire bestaat zowel uit jazz ballads,
swing en latin als uit speciale stukken van Scandinavische vocal groups als
The Real Group, Pust en Touché, met uitstapjes naar boeiende pop. De
laatste jaren zingt Rebounce vooral a cappella en experimenteert met
improvisatie. Rebounce heeft een bijzondere koorklank en streeft naar
hoge zangkwaliteit.

17.00 uur

Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding
van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.
Voor teksten samenzang zie pag. 39

☼☼☼☼☼ THEETUIN AAN HET WATER ☼☼☼☼☼
U bent van harte welkom in onze sfeervolle Theetuin aan het water,
voor een drankje, koffie, thee, koeken, broodjes of soep.
We berekenen voor dit alles een speciale Korendagprijs!

HET WEESHUIS Weezenland 16 in Monnickendam
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Dagprogramma Doopsgezinde Vermaning
10.00 uur

Loman Ensemble ( Amsterdam )
Dirigent: Annemart Franken

Het Loman Ensemble uit Amsterdam zingt gemengd, met een gemengd
repertoire, dit jaar in het Duits. Denk aan Haydn, Wolf, Brahms, Heymann,
Reisfeld, Isaac en Weill.
Programma
Geleit
Lied von Shakespeare
Der Augenblick
Die Harmonie in der Ehe
Irgendwo auf der Welt
Innsbruck, ich muss dich lassen
Mein kleiner grüner Kaktus
Zu Potsdam unter den Eichen
Die Moritat von Macky Messer

10.30 uur

Johannes Brahms
Johannes Brahms
Joseph Haydn
Joseph Haydn
Werner R. Heymann
Heinrich Isaac
Bert Reisfeld, A. Marcuse
Kurt Weill
Kurt Weill/Kanngieser

AMC Kamerkoor ( Amsterdam )
Dirigent: Vera Caland
In het Academisch Medisch Centrum in
Amsterdam is in 2001 het AMC-kamerkoor
opgericht. Dit koor telt 15 zangers en
bestaat nog steeds hoofdzakelijk uit
medewerkers of voormalige medewerkers
van het AMC. Het repertoire omvat
madrigalen, liederen en chansons uit de
16e t/m de 20e eeuw.
Programma

Now is the month of Maying
The dark eyed sailor
They are at rest
O happy eyes
The lover's ghost
Me, me and none but me
Thus saith my Cloris bright

Thomas Morley (1557-1602)
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
Edward Elgar (1857-1934)
Edward Elgar (1857-1934)
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)
John Dowland (1563-1626)
John Wilbye (1574-1638)
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11.00 uur

Van der Helst Angels ( Amsterdam )
Dirigent: Barbara Wessel

Van der Helst Angels is een koor dat meer dan 25 jaar geleden als
buurtkoor is ontstaan in de Amsterdamse Pijp. Het koor heeft een gemengd
repertoire van klassiek en wereldmuziek.
Programma
As torrents in summer
The Shower
Serenade
Heyamo
Mrawalzamier
Misjac na nebi
Tabortuznel
Dana dana

11.30 uur

Edward Elgar
Edward Elgar
Edward Elgar
trad. Laz
trad. Georgie
trad. Oekraine
Lajos Bardos
Lajos Bardos

Frisk Bris ( Selje / Noorwegen )
Dirigent: Unni Eltvik
Begeleiding: Jon Inge Singerland

Dit koor komt uit Noorwegen en
zingt Noorse en Engelstalige
songs. Het koor heeft een lange
traditie en organiseert o.a.
kerstconcert en werkt vaak mee
aan diensten in de kerk van Selje. Tijdens het festival zal het koor enkele
traditionele Noorse songs vertolken. In het Nederlands zal een korte
inleiding plaatsvinden.
Programma
Vestlandet
Voi Voi
Den Finaste eg veit
To make you feel my love
The end of the world
Let there be peace
Brudemars
Pål sine høner

Anna&Vide
G. Elgaaen/ J I Sigerland
A Moslåtten/ Aslag Haugen / Kragset
B. Dylan/ S.Jonassen
S Dee / A Kent
Negro Spiritual
H. Sommerro
Norsk folkssang arr K. Løken.
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12.00 uur

Cantilene ( Katwijk )
Dirigent: Lorenzo Papolo

Kamerkoor Cantilene uit Katwijk is een
enthousiast koor, dat bestaat uit 17 ledenen
staat al meer dan 10 jaar onder leiding van
Lorenzo Papolo.
Wij zingen geestelijke en wereldlijke muziek.
Op ons laatste Matineeconcert zongen we
Psalm 42 van Felix Mendelssohn-Bartholdy.
Programma
Lead , kindly light
The long day closes
A Charge to keep I have
O love the Lord
Dein Herzlein mild
Rosmarin
Waldesnacht
O occhi, manza mia
Capricciata & Contrappunto bestiale alla Mente
Nocturno I; Luci care, luci belle
Nocturno II; Se lontan ben mio tu sei
Nocturno III; Due pupille amabili

Sir Arthur Sullivan
Sir Arthur Sullivan
S.S. Wesley
Sir Arthur Sullivan
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Johannes Brahms
Orlando di Lasso
Adriano Banchieri
W.A. Mozart
W.A. Mozart
W.A. Mozart

12.30 uur

Bruyne Zeelen ( Zaandam )
Dirigent: Herman Sombroek
Begeleiding: Trudy de Vries

13.00 uur

Soul Redemption ( Amsterdam )
Dirigent: Mariecke Lepeltak
Soulkoor Soul Redemption uit AmsterdamCentrum is een koor dat reeds 10 jaar bestaat.
Bij hen staan plezier, swing, harmonie (allicht)
en beweging centraal en ze hebben een
gevarieerd repertoire. Iedereen is anders,
iedereen is zichzelf, en toch heeft het koor één
sfeer en één feel. Een ‘mustsee, must hear’koor. Kom je luisteren?

36

Programma
How about us
Blackbird
What's going on

13.30 uur

Freedom
This is me
Twistin' the night away

A Capellakoor Cantabile ( Krommenie )
Dirigent: Margreeth van Vlierden-Ofman

A Capellakoor Cantabile is een ensemble met een gevarieerd repertoire.
Het koor heeft zich een eigen plaats verworven in de rijke Zaanse
koorcultuur, organiseert zelf concerten en neemt op uitnodiging deel aan
producties van derden. Daarnaast neemt zij deel aan festivals en
concoursen.
Programma
Lerchengesang
Ruhetal
Bogorodìtse Dêvo , raduisya
Gloria tibi, Domine
Vier weverkens
My love’s an Arbutus
Phoebe
O happy eyes

F. Mendelssohn
F. Mendelssohn
S. Rachmaninov
Urmas Sisask
Bew. Jetse Bremer
C.V. Stanford
C.V. Stanford
Edward Elgar

14.00 uur

Vrouwen van Kabaal ( Amsterdam )
Dirigent: Wil Timman-Botter

14.30 uur

Listen to the Music ( Amsterdam )
Dirigent: Karen de Vries

Listen to the Music bestaat sinds najaar 2005. Pittige en meer simpele
arrangementen wisselen elkaar af. Er wordt hard gewerkt, maar het plezier
in zingen staat voorop! Het koor treedt zo'n vier a vijf keer per jaar op, o.a.
op de Korendagen in Paradiso, Haarlem en of Monnickendam.
Programma
Hey Brother
Love you more
Coming around again

Avicii
Racoon
Simon Webbe

37

don’t you worry about me
Human
Love will keep us together

15.00 uur

Frances
Rag’n Bone Man
Neil Sedaka

De Waterlanders ( Monnickendam )
Dirigent: Sophie Groeneboer

Meerstemmig gemengd huiskamerkoor uit Monnickendam met klassiek
repertoire van 14de eeuw tot heden

15.30 uur

Close2U ( Beverwijk )
Dirigent: René Domen

Close harmony koor Close2U uit
Beverwijk is opgericht in 2006 en bestaat
uit 20 enthousiaste zangers en
zangeressen. Naast veel plezier in het
zingen, staat kwaliteit hoog in het vaandel.
Het repertoire van Close2u is gevarieerd,
met de nadruk op close harmony, licht
klassiek en Nederlandstalig werk.
Programma
Our house
Wonderful tonight
Autumn leaves
A natural woman
Over de muur
Ik bel je zomaar even op

16.00 uur

Crosby, Stills & Nash, arr. J. Bremer
E. Clapton
Mercer, Prevert & Kosma, arr. R. O’Connell
Goffin, King & Wexler, arr. J. Bremer
H. Jekkers & L. Smit, arr. J. Bremer
Van Keulen, Van Asten & Ewbank

Dolphin Barber Mates ( Harderwijk )
Dirigent: Rob Meijer
Begeleiding: John Postma

DBM A Capella is een a-capella-mannenkoor uit Harderwijk. We zijn een
enthousiaste groep van 15 zangers die veel plezier beleven aan onze
speciale vorm van meerstemmig a capella zingen. Vanaf het eerste begin
treden we al met veel succes en plezier op bij diverse gelegenheden en op
diverse locaties. Een prettig contact met het publiek en de goede contacten
onder elkaar zijn altijd ons uitgangspunt gebleven.
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17.00 uur

In de Grote kerk Slotmanifestatie onder begeleiding
van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.

Het programma zal worden geopend met de twee liederen die in een
vierstemmige setting naar alle koren zijn gezonden met ondersteuning van
een gelegenheidskoortje en onder begeleiding van Wim Dijkstra op het
Gerstenhauer-orgel. Het prachtige orgel van de Grote kerk.

Ave Verum Corpus

W.A. Mozart

Ave Ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
Vere passum, immolatum
In cruce pro homine,
Cujus latus perforatum
Unda fluxit sanguine.
Esto nobis praegustatum
In mortis examine
In mortis examine
Standing By

The young Verdi

If you feel alone just look around you
and call my name, you’ll see me there
I won’t let you down now that I’ve found you
let love surround you, you’ll find it everywhere
When you need someone to hold you
I’ll be waiting, I’m standing by
Through the good and through the bad times
I’ll be with you, I’m standing by
If you wake in the stillness of the night
I’ll be there, and I’ll make you feel alright
When you need a friend to hold you
I’ll be waiting, I’m standing by

When the world sits heavy on your shoulder
and troubled thoughts weigh down your mind
There’s a friend, you know you can depend on
Yes, I’ll be there, always standing by your side
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When you need someone to hold you
I’ll be waiting, I’m standing by
Through the good and through the bad times
I’ll be with you, I’m standing by
If you wake in the stillness of the night
I’ll be there, and I’ll make you feel alright
When you need a friend to hold you
I’ll be waiting, I’m standing by
Through the good and through the bad times
I’ll be with you, I’m standing by
When you need a friend to hold you
I’ll be waiting, I’m standing by
Through the good and through the bad times
I’ll be with you, I’m standing by

Juliana - Festival Flourish

Amazing Grace

Samenzang met Juliana

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
Was blind but now I see
Through many dangers, toils and snares
We have already come.
It was Grace that brought us safe thus far
And Grace will lead us home

Hallelujah

Samenzang met Juliana

I've heard there was a secret chord
That David played and it pleased the Lord
But you don't really care for music, do you?
It goes like this:
The fourth, the fifth, the minor fall and the major lift
The baffled king composing Hallelujah
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Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Your faith was strong but you needed proof
You saw her bathing on the roof
Her beauty and the moonlight overthrew ye
She tied you to her kitchen chair
She broke your throne and she cut your hair
And from your lips she drew the Hallelujah
Hallelujah .........
Well maybe there’s a God above
But all I ever learned from love
Is how to shoot on someone who outdrew ye
But it’s not a cry that you hear tonight
It’s not someone who has seen the light
No it’s a cold and lonely Hallelujah
Hallelujah .........

Juliana: Towards a New Horizon

Stay with me till the morning

Samenzang met Juliana

Dawn breaks above the neon-lights
Soon the day dissolves the night
Warmth, the sheets caress
My emptiness, as you leave
Lying here in the after glow
Tears in spite of all I know
Cries of foolish sin
I can’ t give in, can’t you see
Though you want to stay
You’re gone before the day
I’ ll never say those words, how could I
Stay with me till the morning
Intermezzo
I’ve walked the streets alone before
Safe, I’ m locked behind my door
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Strong in my believe
No joy or grieve touches me
But when you close your eyes
It’ s then I realise
There’ s nothing left to prove, so darling
Stay with me till the morning
When you close your eyes
It’ s then I realise
There’ s nothing left to prove, so darling
Stay with me till the morning

Sound of Music liederenmedley:

Samenzang met Juliana

The Hills are Alive
The hills are alive with the sound of music
With songs they have sung for a thousand years
The hills fill my heart with the sound of music
My heart wants to sing every song it hears
My heart wants to beat like the wings of the birds
That rise from the lake to the trees
My heart wants to sigh like a chime that flies
From a church on a breeze
To laugh like a brook when it trips and falls over
Stones on its way
To sing through the night like a lark who is learning to pray
I go to the hills when my heart is lonely
I know I will hear what I've heard before
My heart will be blessed with the sound of music
And I´ll sing once more
My favorite things
Raindrops on roses and whiskers on kittens
Bright copper kettles and warm woolen mittens
Brown paper packages tied up with strings
These are a few of my favorite things
Cream colored ponies and crisp apple streudels
Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles
Wild geese that fly with the moon on their wings
These are a few of my favorite things
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When the dog bites
When the bee stings
When I`m feeling sad
I simply remember my favorite things
And then I don`t feel so bad
Do re Mi
(Do!) doe, a deer, a female deer
(Re!) ray, a drop of golden sun
(Mi!) me, a name I call myself
(Fa!) far, a long, long way to run
(So!) sew, a needle pulling thread
(La!) la, a note to follow so
(Ti!) tea, a drink with jam and bread
That will bring us back to do oh oh oh
Do! (a deer, a female deer)
Re! (a drop of golden sun)
Mi! (a name I call myself)
Fa! (a long, long way to run)
So! (a needle pulling thread)
La! (a note to follow so)
Ti!(a drink with jam and bread)
That will bring us back to do
Do A deer, a female deer
Ray, a drop of golden sun
Me, a name I call myself
Far, a long, long way to run
Sew, a needle pulling thread
La, a note to follow so
Tea, a drink with jam and bread
That will bring us back to do
Do, re, mi, fa, so, la, ti, do!
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Lied van Waterland

Samenzang met Juliana

Ik prijs de Heer om Waterland om Broek en Zuiderwou,
want uitgetekend met de hand kleurt Hij het groen en blauw.
Al dreigt soms boos en bitter weer al stroomt uit zwarte lucht
een zee van regen huilend neer, zodat de aarde zucht.
Bij vlagen is er wel goed zicht, op meren, Ae en Die,
zodat je ziet waar ’t Nopeind ligt, die namen? Poezie!
Door flora en menagerie rij je naar Zuiderwou
en fiets langs pure poëzie van Poppendammergouw.
Door Volger-, Belmer-, Broekermeer, langs weeren, lang en smal
dit is het land waar onze Heer al is of komen zal.
En wie kan zien, heeft zo aanschouwd een wonder Waterland
de huizen groen en licht gebouwd een landschap uit Zijn hand.
Dank Hem voor heilig Holysloot, voor ’t Waterlandse Broek,
hier staat de hemel hoog en groot Gods heerlijk schilderdoek.
Dank Hem voor Rans- en Zunderdorp, voor Marken aan de Gouw,
voor Monnick-, Uit- en Durgerdam en ook voor Zuiderwou!
Juliana – Glenn Miller Medley

Pastorale

Samenzang met Juliana

Jouw hemel blauw met gouden hallen
Jouw wolkentorens, ijskristallen
Kometen, manen en planeten, aah alles draait om jou
En door de witte wolkenpoort tot diep onder de golven
Boort jouw vuur, jouw liefde, boort zich in mijn ziel
En bij het water speelt mijn kind
En alle schelpen die het vindt gaan blinken als ik lach
'k Hou van je warmte op mijn gezicht
Ik hou van de koperen kleur van je licht
Ik geef je water in mijn hand
En schelpen uit het zoute zand
Ik heb je lief, zo lief
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Ik scheur de rotsen met mijn stralen
Verdroog de meren en de dalen en
Onweersluchten doe ik vluchten, aah als de regen valt
Verberg je ogen in mijn hand
Voordat m'n glimlach ze verbrandt
Mijn vuur, mijn liefde, mijn gouden ogen
't Is beter als je nog wat wacht
Want even later komt de nacht en schijnt de koele maan
De nacht is te koud, de maan te grijs
Toe neem me toch mee naar je hemelpaleis
Daar wil ik zijn alleen met jou
En stralen in het hemelblauw
Ik heb je lief, zo lief
Als ik de aarde ga verwarmen
Laat ik haar leven in m'n armen
Van sterren weefde ik het verre, aah het noorderlicht
Maar soms ben ik als kokend lood
Ik ben het leven en de dood
In vuur, in liefde, in alle tijden
M'n kind ik troost je, kijk omhoog
Vandaag span ik mijn regenboog
Die is alleen voor jou
Nee nooit sta ik een seconde stil
'k Wil liever branden neem me mee
Geen mens kan mij dwingen wanneer ik niet wil
Wanneer je vanavond gaat slapen in zee
Geen leven dat ik niet begon
En vliegen langs jouw hemelbaan
Je kunt niet houden van de zon
Ik wil nooit meer bij je vandaan
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
Ik heb je lief, zo lief
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Het is tijd, de hoogste tijd

Samenzang met Juliana

De dirigent zet nog wat in en kijkt dan op zijn klok,
het is de hoogste tijd.
Iedereen is enthousiast, zingt mee het laatste lied,
´t orkest swingt lekker mee.
´t is donker buiten, binnen ruimt de koster alvast op,
collectanten staan klaar.
Wat een fijne korendag muziek en samenzang,
nu graag tot volgend jaar!
Het is tijd, de hoogste tijd.
U wordt bedankt voor uw muziek en gezelligheid.
Dag mevrouw en dag meneer, u komt hier toch weer?
De hele dag muziek in Monnickendam, het was een feest,
het is mooi geweest.
Mensen zoeken zich een weg naar buiten naar de bus,
zij zingen nog wat na.
Vlaggen worden opgehaald, de rommel opgeruimd,
het licht gaat uit.
Na een hele dag muziek komt alles weer tot rust,
iedereen wel thuis!
Het is tijd, de hoogste tijd.
U wordt bedankt voor uw muziek en gezelligheid.
Dag mevrouw en dag meneer u komt hier toch weer?
Het is tijd, de hoogste tijd.
U wordt bedankt voor uw muziek en gezelligheid.
Dag mevrouw en dag meneer u komt hier toch weer?
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