
 1 

24ste  

Korendag 

Monnickendam 
 

Zaterdag, 25 mei 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Programmaboekje  

tevens toegangsbewijs € 3,50 



 2 

  



 3 

Inhoudsopgave 
                                                                            

Pag.             
 
 
Voorwoord             4 
 
Dagprogramma Grote kerk       5 
 
Dagprogramma H.H. Nicolaas en Antoniuskerk                    11 
  
Dagprogramma Opstandingskerk    17 
  
Dagprogramma Gebouw Samuel     23  
 
Dagprogramma Evangelisch Lutherse kerk   29 
      
Dagprogramma Doopsgezinde Vermaning   34  
 
Plattegrond Monnickendam met de locaties      Achterblad 
 
 
 

 
Werkgroep Korendag Monnickendam 

Karn 96 
1141 JV  Monnickendam 

Tel: 0299-654158 
korendagmdam@gmail.com 

www.cantorijmonnickendam.nl 
 
 
 

 
 

Bij calamiteiten kan het volgende nummer gebeld worden: 
 

06-22380714 
 



 4 

Voorwoord 
 

Vierentwintig jaar geleden, in de jaarvergadering van de Cantorij 
Monnickendam, vertelde onze dirigent Ruud Grasman over zijn wens om 
een Korendag te organiseren in Monnickendam. Zijn doel was om meer 
mensen met koormuziek in contact te brengen en samen te genieten van 
zingen. Zes enthousiastelingen meldden zich aan voor dit project, 
waaronder ondergetekende.  
 
Het was de tijd van vóór het internet. We verzamelden adressen van koren 
door de KCZB aan te schrijven, bekenden uit onze netwerken gaven koren 
door en in alle plaatsen waar ik toevallig kwam ging ik naar de plaatselijke 
bibliotheek om in de gemeentegidsen adressen van koren op te zoeken.   
 
We hadden gerekend op genoeg koren voor de Grote Kerk en de R.K. 
kerk, maar er kwamen 34 koren, dus ook de Doopsgezinde Vermaning 
kwam erbij als locatie voor optredens. 1 juni 1996 was de eerste korendag. 
Het werd een feestelijke happening, de moeite waard om er een traditie 
van te maken! In 1998 waren er 54 aanmeldingen en kwam de Lutherse 
Kerk erbij als locatie, in 1999 het gebouw Samuel en de Opstandingskerk. 
Ook het Gemeentehuis, het Raadhuis, Swaensborch en het Weeshuis 
hebben gediend als locaties van optreden in de hoogtij jaren van de 
Korendag. Vanaf 2012 is het aantal koren vrij constant en zijn de optredens 
in de huidige zes locaties te beluisteren.  
 
De werkgroep die de Korendag elk jaar organiseert heeft diverse 
wisselingen doorgemaakt. De werkgroep bestaat nu uit zes leden, waarvan 
er twee nog steeds meedoen sinds 1996. (zie elders in dit boekje) 
 
Ruud Grasman heeft na zijn pensionering nog jarenlang de Korendag als 
bezoeker bijgewoond maar is helaas twee jaar geleden overleden. Wij 
herdenken hem in dankbaarheid voor zijn idee en inzet.  
 
Alles is in beweging en verandering, maar sommige dingen blijven: het 
plezier van samen zingen en muziek maken. Op de lijst van koren van 
vandaag staan bekende namen, maar er is ook veel vernieuwing. Wat 
hebben we vandaag weer een mooie mix van nieuwe en bekende koren! 
 
Ik wens u allen een mooie Korendag toe en hoop u nog vaak terug te zien! 
 
Voorzitter van de werkgroep Korendag Monnickendam,  
Annelies Fortuin-Stam 
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Dagprogramma Grote kerk 
 

10.00 uur Dameskoor Evergreen ( Zwanenburg )   
  Dirigent:  Lucas de Bruin 
  Begeleiding:  Carla Braan 
   

 Dameskoor Evergreen uit Wormer is 
opgericht op 1 april 1987 en bestaat uit  
46 dames verdeelt in 3 stemgroepen. 
Evergreen zingt o.a. highlights uit 
bekende musicals, popsongs en 
natuurlijk evergreens. Evergreen geeft 

om het jaar een voorjaarsconcert of een kerstconcert en neemt deel aan 
verschillende korenfestivals en organiseert éénmaal per  twee jaar een 
muziekstudiedag.  

Programma 

Can you feel the love tonight   Proud Mary 
Son of a preacher man    Fly me to the moon 
Deep River     Girls sing the fifties 
 
      
10.30 uur Soul- en Gospelkoor UpTight ( Hoorn )  
  Dirigent en begeleiding: Martijn Bos 
 
Op ons repertoire staan stampende soulkrakers, opzwepende gospels en 
sfeervolle lovesongs. Voor elke gelegenheid van een feest, een huwelijk, 
een festival tot een dienst: UpTight verzorgt de perfecte muzikale omlijsting 
en in passende kleding en uitstraling 
   

 
11.00 uur Rijnstreekkoor ( Katwijk ) 
  Dirigent:  Jan Verhoef 
  Begeleiding: Hugo van der Meij 
 
Het Rijnstreekkoor is een 
gemengd koor en telt rond 
de 90 leden. Het repertoire 
bestaat uit populaire 
muziek zoals hymnes, 
spirituals en andere 
bemoedigende christelijke muziek. Al 20 jaar onder de bezielende directie 
van Jan Verhoef. 
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Programma 
 

More Holiness give me   The Prayer with lead us Lord 
A Child's Prayer   I want to know Christ 
Look at the world   In His love 
 

 
11.30 uur Zingen in Gein ( Amsterdam ) 
  Dirigent:  Harriet Wams 
 
Zingen in Gein bestaat sinds 1993. Eerst als 4-stemmig gemengd koor en 
later zijn wij doorgegaan als 3-stemmig vrouwenkoor. Wij zingen in allerlei 
talen muziek uit vele landen. Een zeer gevarieerd repertoire, van licht-
klassiek tot pop, maakt dat wij met veel plezier zingen.  
 

Programma 
 

Tochter Zion     - Händel 
Nginesi ponono    - Zuidafrikaans 
Het lied van Isabella   - Henk Badings 
I should for grief and anguish   - Thomas Morley 
Sakura - Cherry blooms   - Japans 
Thank you for the music   - Uit: Mamma Mia 
 
 

 
12.00 uur Les Sirènes ( De Lier )     
  Dirigent:  Robert H. Vorwald 
  Begeleiding:  Rob van den Berg 

 
Les Sirènes is een koor dat uit 
meer dan 70 enthousiaste zangers 
bestaat.  Regelmatig treden wij op 
in kerkdiensten, bejaarden- c.q. 
verpleegtehuizen, korendagen en 

jubileum- koffieconcerten. Ons repertoire is gevarieerd van christelijke 
nummers tot lichte swingende o.a. musicalmuziek. Ons fantastische combo 
bestaat uit: Rob van den Berg (toetsenist), Brenda Jansen (dwarsfluit) en 
Stan Grootscholten (drums). 
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Programma 
 

1. Pastorale (Lennaert Nijgh & Boudewijn de Groot/Arr. Frans Kocx) 
2. Always Look on the Bright Side of Life (Eric Idle/Arr. Mac Huff) 
3. We Need You, Lord (Mary McDonald) 
4. At the Riverside (Traditional Spiritual/Arr. Joel Raney) 
5. We Won't Give Up (M: Jay Rouse/T: Randy Vader & Rose Aspinall) 
6. Right Here and Now (Jeff Switser) 
 
 
12.30 uur Vrouwenkoor Con Anima ( Halfweg/Zwanenburg ) 
  Dirigent: Titia Mijnen-Joosen  
  Begeleiding:  Oksana Polman 
 
Ons koor bestaat uit ruim 30 
enthousiaste vrouwen, die graag een 
gevarieerd programma zingen, zoals 
musicals en ook Nederlandstalige  
nummers van de Dijk en Ramses 
Shaffy. 

Programma 
 

The Rose    Beatles Medley 
Als ’t Golft    Memory 
Scarborough Fair   Tulpen 
 

 
13.00 uur Shantykoor Grace Darling ( IJmuiden ) 
  Dirigent:  Hinke Hillege 
  Begeleiding:  Anja v.d. Reep en Bertie van Tongeren 
 
Vrouwenshantykoor Grace Darling is opgericht in februari 1998. 
Binnen de kortste keren brengt het Vrouwenshantykoor Grace Darling de 
stemming erin bij ieder optreden. 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.  
 

Programma 
 

Crossing the Bar   Putvejini  
The Rose of Allandale  Drink to me Only 
Buiten waait de Noorderwind De Vissers van Bretagne  
The Fields of Athenry  
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13.30 uur Pimpkoor Wilde Haver ( Alkmaar ) 
  Dirigent en begeleiding: Marc de. Vries 
 
Pimpkoor Wilde Haver vierde in 2018 
haar 10-jarig bestaan. Het repertoire 
bestaat uit Nederlandstalige songs die 
opgepimpt zijn in een eigentijds jasje.Het 
repertoire bestaat uit ballads, pop songs 
van de zestiger jaren tot heden.  
Nummers van Guus Meeuwis, Marco 
Borsato, Boudewijn de Groot en 
vertaalde songs van Adèle, Robby Williams en Johnny Cash. 
 

 
14.00 uur Koor zonder Grenzen ( Amsterdam )  
  Dirigent:  Marianne Selleger 

 
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. 
   

 
14.30 uur Kleinkoor Castricum ( Castricum ) 
  Dirigent:  Ellen Verburgt 
 
Het kamerkoor Kleinkoor Castricum is 
opgericht in 1980 en telt momenteel 
33 leden,verdeeld over vier 
stemgroepen. Het koor zingt zowel a 
capella als met begeleiding. Het 
repertoire bestaat uit klassieke muziek vanaf de renaissance tot en met de 
21ste eeuw. Het koor hecht, naast degelijke repetities, aan een 
ontspannen, vrolijke sfeer en leerklimaat. 
 

Programma 
 

Cantate Domino                           - Miskinis  
Pater Noster                                 - Vasks  
Bogoroditse Devo                           - Rachmaninov  
Dostoino Yest                                  - Tsjaikovski 
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En yndig og frydefuld sommertid     - bewerkt volksliedje 
Uti var hage                                     - bewerkt volksliedje 
 

 
15.00 uur Popkoor Puur ( Benningbroek ) 
  Dirigent en begeleiding: Laura Tesselaar 
 

Ons koor is in 1997 opgericht, met als 
doel in een ontspannen sfeer lekker te 
zingen en op te treden. Popkoor Puur 
heeft een breed repertoire van Engels-
talige liedjes en een enkel Nederlands-
talig nummer. Ons koor bestaat uit 40 vrouwen van 19 tot 65 jaar. 
Gezelligheid, muzikaliteit, saamhorigheid en enthousiasme dat is waar 
PUUR voor staat. 

Programma 
 

Girl on fire        Moondance   
The climb         Mis je  
zo graag/Oceaan   Go like Elijah 
It’s raining men    
Where the wild roses grow      

 
 
 
 
 
 

 

 

☼☼☼☼☼ 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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16.30 uur Slotmanifestatie onder begeleiding van  
  Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken  
 
 

 
 
 
Voor teksten samenzang zie pag. 38  
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Dagprogramma H.H. Nicolaas en Antoniuskerk 
(R.K. kerk) 

 
10.00 uur Mozart Cantat ( Hoorn )  
  Dirigent: Nelleke ter Berg 
  Begeleiding: Nina Borletti 
 

Wij brengen als vierstemmig koor 
natuurlijk muziek van Mozart, maar 
daarnaast werken van diens 
tijdgenoten en verder zien we stukken 
van Vivaldi, Bellini en Fauré. 

Daarnaast ligt het Engelse werk ons heel goed en dat vertaalt zich in de 
keuze van werk van Purcell en Dowland.  
 

Programma 
 

Uit: Dixit Dominus RV 595:   1. Dixit Dominus 
(A. Vivaldi)     2. Donec ponam 
    10. Sicut erat in principio 
 
W.A. Mozart:   KV 596 Sehnsucht nach dem Frühlinge 
       KV 524 An Chloë 
       KV 620/2 Der Vogelfänger 
       KV 620/8   Das klinget so herrlich 
 
G. Fauré:    Cantique de Jean Racine 
 
      
10.30 uur Hugo Barber Ladies ( Heerhugowaard )  
  Dirigent:  Jeannine Caland 
 
De Hugo Barber Ladies zingen vierstemmig, zonder begeleiding van 
instrumenten. De op een na hoogste stempartij, de 'leads', zingen de 
melodie. Daarboven zingen de 'tenors' de hoge stem. De 'basses' vormen 
een solide ondergrond met een donkere, ronde klank. En de 'baritones' 
kleuren het geheel tot een mooie sound.  
  

Programma 
 

Can’t buy me love   Blue Skies 
Yesterday I heard the rain  De appels op de tafelsprei 
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Taking a chance on love  Closest thing 
Imagine    Happy together 
 

 
11.00 uur Zuiderzeekoor ( Monnickendam ) 
  Dirigent:  Gerarda Bloem 
  Begeleiding: Rob de Jong 
 
Het Zuiderzeekoor is een seniorenkoor. Elk jaar geven zij een 
Kerstconcert, treden op tijdens Koningsdag en zingen regelmatig in 
Verzorgingstehuizen. De koorleden zijn zeer enthousiast en er wordt dan 
ook hard gewerkt aan de 4 stemmige liederen die zij heel graag zingen. 
Vandaag kunt u luisteren naar geestelijke en geestige liederen. 
    

Programma 
 

Hoe lief’lijk is het leven   - W.Vogel 
Een nachtegaal in Echternach 
Ik zal er zijn    - Young Verdi 
Mijn schoonste roos   - Edith Piaf 
Mijn gebed    - G. den Braber – J. Stokkermans 
De top van een berg   - R. Carpenter 
Zingen geeft zo’n lust in ’t leven 
 

 
11.30 uur ’t Zingt geheid ( Assendelft ) 
  Dirigent: Amel van der Hulst 
  Begeleiding:  Chris van der Hulst 

 
Programma 

 
Thank you for the music  Mountains of mourne 
Ken je mij     Piu non si trovano  
The long day closes    Noyana 
Sentimental Yourney    Rhythm of life 

 
 

12.00 uur Kennemerduin-Singers ( Haarlem )  
  Dirigent en begeleiding: Wim Duin 
 
Wij zijn een popkoor en bestaan sinds februari 2012. Opgericht om lekker 
te zingen, plezier te hebben met muziek en het gezellig met elkaar te 
hebben. We hebben nu zo’n 40 koorleden.  



 13 

De ambitie is om mooie liedjes te zingen 
met mooie arrangementen. Het repertoire 
is Nederlandstalig en Engelstalig. 
 
 
Programma 

 
Helplessly Hoping  Feels like Home,  
Down Town   Perfect Day  
Als het Golft   California Dreaming. 
Our House,  
 
12.30 uur Vrouwenkoor Chemistry ( Zaandam ) 
  Dirigent:  Marjan Politiek 
  Begeleiding: Inga Kruma 
 
Chemistry is een Zaans vrouwenkoor met zo’n 35 leden. We zingen 
voornamelijk Engelstalige nummers, variërend van swingende jazz tot 
moderne popsongs in een leuke mix met af en toe een Evergreen. De 
veelal bekende nummers zijn speciaal voor ons koor opnieuw 
gearrangeerd door de dirigente van het koor, Marjan Politiek. Aangezien er 
meerstemmig (3 tot 8 stemmig) wordt gezongen, is het resultaat voorzien 
van een “vleugje Chemistry” en daardoor altijd zeer afwisselend en 
verrassend. 

Programma 
 

This Town    She’s leaving home 
Send in the clowns   Don’t stop me now 
Avond     Old and Wise 
 

 
13.00 uur Gemengd koor St. Caecila ( Monnickendam ) 
  Dirigent: Gerarda Bloem 
  Begeleiding:  Frank Keijzer 
 
Het G.K. St. Caecilia is een kerkkoor van de H. H. Nicolaas & Antonius 
parochie te Monnickendam. Het koor bestaat 55 jaar en heeft dat vorig jaar 
groots gevierd met een Mozart concert.Bijna elke week zingen de leden in 
de viering van de zondag en op hoogtijdagen zoals met Pasen en Kerstmis 
wordt veelal een nieuwe mis gezongen waarvoor in de loop van het jaar 
druk gerepeteerd wordt. Tijdens de eucharistieviering van 1

e
 Paasdag heeft 

het koor de mis van Jacob de Haan gezongen en vandaag zullen wij u daar 
iets van laten horen. 
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Programma 
 
Heer, Uwe goedheid 
Gebet 
Kyrie en Benedictus   - Jacob de Haan 
Kyrie     - W.A. Mozart 
Ave Verum           - W.A. Mozart 
Haec Dies    - J. Algra 
 

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

De Zangertjes van Volendam is een 
koor met sopranen, alten, tenoren en 
bassen, dat in1960 is opgericht. 
Kinderen vanaf 8 jaar zingen 
afhankelijk van hun stembereik de alt- 
of sopraanpartij. De(jonge) mannen 
van De Zangertjes zingen de bas- en 
tenorpartij in de vierstemmige muziek. 
Het koor heeft een uitgebreid 

repertoire van Gregoriaans tot hedendaagse popmuziek.  
 

Programma 
 

Bridge over troubled water            - Paul Simon, arr Robert Sund. 
Cantate canticum novum               - Andy Beck 
De doodgewoonste dingen            - Passe Partout, C. Versteeg arr,J.Bremer 
Dreamer                                         - Hodgens/Davies arr, T. Grondman 
You’ll never walk alone                  - Richard Rogers, Oscar Hammerstein 
The moon                                       - Andy Beck 
The lion sleeps tonight                   - Weiss, Peretti 
Bohemian Rhapsody                      - Freddy Mercury, arr Mark Brymer 
 

 
14.00 uur De Benjamins en Aspiranten van De Zangertjes van  
  Volendam  ( Volendam )  
  Dirigenten:  Marian Runderkamp-Tol en Barbara  
    Koning- Pool 
  Begeleiding:   Frank Keijzer 
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De Benjamins en Aspiranten 
zijn eigenlijk de kweekvijvers 
van De Zangertjes van 
Volendam. Het zijn kinderen 
vanaf 4 tot en met 9 jaar die 
elke week op woensdagmiddag 
repeteren in het koorhuis aan 
de Meerstraat 1 te Volendam 
onder leiding van Barbara 
Koning-Pool (Benjamins) en Marian Runderkamp-Tol (Aspiranten). 
   

Programma 
 

Share the good gifts                      - John Jacobsen, John Higgins 
Siyahamba                                     - Anders Nyberg 
Lo Yissa Goy                                  - Andy Beck 
Naar de speeltuin                           - Heleentje van Capelle 
Do Re Mi                                        - Richard Rogers 
Mariaklokje                                     - F. Engelhart 
Mijn beste vriend                            - Lex Karsemeijer (Jan Smit) 
Kijken met je ogen dicht                 - Leo Ausums 
 

 
14.30 uur Gaasperdams gemengd koor ( Amsterdam ) 
  Dirigent:  Frank Hameleers 
  Begeleiding:  Rolf Wolfensberger 

 
We zijn een klassiek gemengd 
koor uit Amsterdam Zuidoost en 
zingen werken uit het klassieke 
liederenrepertoire en ook grotere 
koorwerken. Ons koor bestaat 
ruim dertig jaar en heeft 

ongeveer veertig leden. Wij werken met veel ambitie aan zangtechniek en 
koorklank. 

Programma 
 

Madrigal opus 35   - G. Fauré  
Margoton va t'a l'iau   - F. Poulenc  
Les chansons des roses:  - M. Lauridsen  
La rose complète 

Dirait-on  

La Mer     - Ch. Trenet / Arr. J. Grootes 
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15.00 uur Het Bindingkoor ( Aalsmeer ) 
  Dirigent:  Henk Trommel 
  Begeleiding: Henk Trommel en Wilma Broere 
 
Het Bindingkoor uit Aalsmeer e.o. is een enthousiast gemend koor met een 
breed repertoire. Het koor treedt op in bejaardentehuizen en bij bijzondere 
kerkdiensten. In 2018 organiseerde Het Bindingkoor een voorjaarsconcert 
rond het thema ‘Vogels’( met bv Black Bird van de Beatles). 
 

 
15.30 uur Happy Flower Singers ( Monnickendam ) 
  Dirigent:  Gerarda Bloem 
  Begeleiding: Band 
 
Het koor The Happy Flower Singers is een project koor dat gemiddeld 
bestaat uit 50 leden. Voor ons concert in het voorjaar van 2020 hebben wij 
gekozen voor liederen uit de Country en Western style. Vandaag zullen wij 
u daar alvast een voorproefje van geven en kunt u enkele liederen daarvan 
beluisteren. We worden begeleid door pianist Rob de Jong, gitarist Jan 
Pauws en basgitarist Marcel Visser. 
 

Programma 
 

Hallelujah    - Leonard Cohen 
Can’t help falling in love   - Elvis Presley 
Top of the world   - The Carpenters 
California Dreaming   - The mamas and the papas 
Sound of silence   - Simon and Garfunkel 
Teach your children   - Crosby, Still, Nash & Young 
Sweet Caroline    - Neil Diamond 
 

 
 
16.30 uur Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding 
  van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.  
   
  Voor teksten samenzang zie pag. 38 
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Dagprogramma Opstandingskerk 
 

10.00 uur Women's Company ( Amsterdam )  
  Dirigent: Marjan Politiek 
  Begeleiding: Margreet Bosma en Marjan Politiek 
 

Women's Company is een vierstemmig vrouwenkoor uit Amsterdam. Het 
koor staat sinds jaar en dag onder de enthousiaste leiding van dirigent 
Marjan Politiek. Het repertoire van Women's Company is heel gevarieerd: 
van Middeleeuwse madrigalen tot blues, van een Portugese fado tot een 
Afrikaans lied met wisselende en opzwepende ritmes, wij gaan het allemaal 
aan. Laat je dus verrassen en kom luisteren en kijken. 
 

Programma 
 

Enchanting Song   - Béla Bartók 
Gush forth my tears  - William Holborne 
The Seal Lullaby   - Eric Whitacre 
Mae-e     - Kentaro Sato 
Hide and Seek    - Imogen Heap 
Because    - Beatles 
Moonlight Serenade   - Glenn Miller 
 
      
10.30 uur Lorelei koor ( Amsterdam )  
  Dirigent:  Adriaen van der Veen 
  Begeleiding: Vincent Knappe 
 
Ons koor Lorelei is een drie 
stemmig gemengd vrouwenkoor 
ontstaan in de Rivierenbuurt in 
de Rijnstraat in Amsterdam 
(van daar de naam Lorelei) en 
viert in dit jaar haar eerste lustrum. We zingen voor ons en hopelijk ook 
voor uw plezier een herkenbaar en veelal swingend repertoire. 
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Programma 
 

Aint she's sweet Sweet   Georgia Brown 
Blue Moon    Sunrise sunset 
Bad Leroy Brown   Play a simple melody 
 

 
11.00 uur Irish Folk Choir "Le Canadh" ( West-Friesland ) 
  Dirigent:  Margriet Hoek 
  Begeleiding: John Klein 
 
Irish Folk Choir "Le Canadh" opgericht zaterdag 1 april 2017. Le Canadh 
betekend zoiets als iedereen gezellig (mee) zingen! Wij zingen hoofd-
zakelijk Ierse en/of Schotse ballades, kroegliederen. Niet Ierse liedjes 
kunnen ook aan bod komen, mits ze maar een link met Ierland of 
Schotland hebben. Een aantal leden behoren tot onze begeleidingsgroep 
die bestaat uit gitaren, mandoline, trekzak en percussie. 
    

Programma 
 

Carrickfergus,    My Irish Molly-O, 
I'll Tell Me Ma,    Fields of Athenry,  
Caledonia,    Scarborough Fair,  
Galway Girl,    Only Our Rivers Run Free,  
The Leaving Of Liverpool,  The Irish Rover. 
 

 
11.30 uur Eilandenkoor Wittenburg ( Amsterdam ) 
  Dirigent: Elizaveta Agrafenina 
 
Het Eilandenkoor is een amateur zangkoor, dat elke maandag repeteert. 
Het gaat de leden in de eerste plaats om het plezier van het zingen wat niet 
betekent dat er niet gestreefd wordt naar kwaliteit. 

 
Programma 

 
Your shining eyes  - Thomas Bateson  
A la nanita nana  - arr. Paula Rickert  
Io ti voria   - Orlandus Lassus 
Bed is too small   - arr. Otto Mortensen  
Als ick u vinde   - Hubertus Waelrant  
In this heart   - Traditional Irish Folk-song  
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Ubi caritas   - Ola Gjeilo 
Giovani liete   - “Le Nozze di Figaro” - W. A. Mozart  

 
 

12.00 uur Stella Nova Koor ( Amstelveen )  
  Dirigent en begeleiding: Mik Kruijswijk 

 
Stella Nova Koor is een 
gemengd meerstemmig koor 
uit Amstelveen. Ons 
repertoire bestaat uit 

Nederlandse, Engelse en Franse evergreens met soms een uitstapje naar 
een Afrikaans of Surinaams lied. Gezelligheid en saamhorigheid staan bij 
ons koor hoog in het vaandel. 
   

Programma 
 

Lolo mi boto    You’ve got a friend 
Mag ik dan bij jou   Syahamba 
Sunrise sunset    Halleluja 
Dream a little dream of me  The rose 
Omarm me 
 

 
12.30 uur Close 2u ( Beverwijk ) 
  Dirigent: René Domen 
 
Vocaal ensemble Close2u uit Beverwijk is 
opgericht in 2006 en bestaat uit 20 
enthousiaste zangers en zangeressen. Het 
repertoire is zeer gevarieerd, wij zingen 
uitdagende meerstemmige arrangementen 
van jazzy ballads tot swingende pop.  

 
Programma 

 
Our House  - Crosby, Stills & Nash / arr. Jetse Bremer 
Over de Muur  - Harry Jekkers/ Leon Smit / arr. Jetse Bremer 
Ik heb je lief  - Paul de Leeuw / arr. Johan Rooze 
I say a little prayer - B. Bacharach / arr. Anita Kerr 
Scarborough Fair - Simon & Garfunkel   
Pipes of Peace  - Paul McCartney / arr. Tijs Krammer 
Don’t stop me now - Queen / arr. Jetse Bremer 
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13.00 uur Tulos ( Amsterdam ) 
  Dirigent: Mikae Natsuyama 
 
Tulos is een gemengd kamerkoor, dat zowel klassiek als populair werk 
zingt. Vaak Spaans of Portugees. 
 

 
13.30 uur Allure ( Wognum ) 
  Dirigent en begeleiding: Frank Hoebe 
 

Allure is een vrouwenkoor uit 
Wognum dat vierstemmig zingt. Het 
bestaat uit 25 enthousiaste 
zangeressen die vriendschap en 
gezelligheid hoog in het vaandel 
hebben staan en die ervan houden 
om mooie harmonieuze muziek te 
zingen. Ons repertoire bestaat uit 

verschillende muziekstijlen van eigentijds tot licht klassiek. 
 

Programma 
 

Skyfall     I don’t know how to love Him  
Don’t cry for me Argentina  All I ask of you   
Walking in the Air   Something inside so Strong  
Colors of the Wind   
 

 
14.00 uur Balkan Vrouwenkoor ( Amsterdam )  
  Dirigent:  Julia Scepanovic 
 
Het Balkan Vrouwenkoor zingt liederen uit landen als Bulgarije, Macedoniė 
en Serviė, Kroatiė en Bosniė. Daarnaast zingt het koor ook enkele liedjes 
uit Rusland en diverse Roma-liederen uit heel Europa. Deze verscheiden-
heid maakt de koorklank afwisselend scherp, lieflijk en krachtig. Het koor 
bestaat uit ongeveer 20 zangeressen, met stemmen van diep (contra-alt) 
tot hoog (sopraan). 
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14.30 uur Wormer mannenkoor De Eendracht ( Wormer ) 
  Dirigent:  Jean Luc Vriend 
 
Het WMK bestaat inmiddels al weer 80 jaar, maar is nog springlevend.  
Dit jaar hebben wij al 4 nieuwe leden mogen begroeten. Dus wat dat 
betreft gaat het weer de goede kant op. Hoewel de gemiddelde leeftijd van 
de koorleden natuurlijk niet erg laag ligt, maar wij blijven op optimistisch. 
Eerst maar weer eens zingen op de korendag wat wij altijd met heel veel 
plezier doen. 

Programma 
 

Ward the pirate    - R. Vaughan Williams 
Bring him Home   - C.M. Schönberg./ arr. J Leavitt 
Tibur     - A. Diepenbrock 
Londonderry air    - Iers volkslied. / arr. J.L. Vriend 
Down by the sally gardens  - Iers volkslied  / arr. J.L. Vriend 
Kung Liljekonvalje   - D. Wikander 
An evening’s pastorale   - W. Shaw 
The long day closes   - A. Sullivan 
 
 
15.00 uur Donderkoor ( Amsterdam ) 
  Dirigent:  Marja Oldenhave 
  Begeleiding: Stan van der Busken 
 
Het  Amsterdames DONDERKOOR is een gemengd koor dat begin 1990 
werd opgericht. We zijn een groep eigenzinnige, enthousiaste en gastvrije 
mensen van diverse pluimage. We streven naar een prettige balans tussen 
kwaliteit en plezier. Ons twee- en vierstemmig repertoire bestaat uit 
zestiger jaren popsongs, ballades, Franse chansons en soms ineens een 
achttiende eeuws dranklied, een goede smartlap of  liedjes van  Overzee.                    
 

Programma 
 

Early one morning   Wie aan Amsterdam komt   
Avond      Genoeg 
Teach your children    Queen for tonight   
 

 
16.30 uur Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding 
  van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.  
   
  Voor teksten samenzang zie pag. 38 



 22 

  

Lunchmogelijkheid Opstandingskerk  

 
In de Opstandingskerk kunt u koffie, thee en wat lekkers  daarbij, 
maar ook soep en broodjes kopen voor het goede doel!  
 
Aankomende zomer gaan twaalf jongeren uit Waterland met World 
Servants naar Ecuador, Ghana, Oeganda en Malawi om daar te 
helpen met bouwprojecten. Twee mensen gaan in Ecuador een 
cacaocentrum bouwen, drie gaan naar Ghana om woningen voor 
medisch personeel neer te zetten, vijf gaan naar Oeganda om een 
kleuterschool in elkaar te timmeren en tot slot gaan er twee in 
Malawi lerarenwoningen neerzetten. 
  
Met de opbrengst van onder andere deze verkoop kunnen zij hun 
onvergetelijke reis bekostigen. U bent ook van harte welkom om hen 
te leren kennen. In de Opstandingskerk loopt u vanzelf tegen hen 
aan. U herkent hen aan de rode shirtjes. Komt u ook even langs voor 

een lekker broodje of een kopje koffie?  

       

.        
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Dagprogramma Gebouw Samuel 
 
 

10.00 uur Happy Together( Zwaag )  
  Dirigent:  Marianne Uyterlinde 
  Begeleiding: Wilbert Commandeur 
 
Wij zijn Happy Together , een dames popkoor uit Zwaag, opgericht in 1996. 
Wij bestaan uit 40 enthusiaste dames. Onze repertoire bestaat uit top 2000 
liedjes, zowel Nederlands – als Engelstalig. 
 

Programma 
 

Happy together   Vrede 
Zing Vecht Huil Bid   Wait 
Love of my life    I will survive 
A night like this 
 
      
10.30 uur Sunny Voices ( Zaanstad )  
  Dirigent:  Mevr. P. Fabritius of mevr. T. Bloemhof 
  Begeleiding: Jaco, Willem en Ger 
 

Sunny Voices is een  gemengd koor. Het 
repertoire bestaat uit Ierse ballads, folk en 
evergreens. Sommige nummers worden a capella 
gezongen en andere begeleid door muzikanten. 
De begeleidende instrumenten zijn bijvoorbeeld 
gitaar, viool, tin whistle, trekzak of bodhran. 

   
 

11.00 uur DoReMimi ( Amsterdam )  
  Dirigent en begeleiding: Dennis Thompson 
 
Ons 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. Er is altijd 
ruimte voor een gezellig praatje en om met elkaar te lachen want samen 
'maken' we ons koor tot wat het is. 
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Programma 
 

Dakota Hymn   Tourdion 
The golden day is dying  Ständchen 
Temporal   Si Yahamba 
La Pampina 
 

 
11.30 uur Seniorenkoor “De Mare” ( Alkmaar ) 
  Dirigent: Laura Tesselaar 
  Begeleiding:  Indeke Verbaan 
 
Het Seniorenkoor “De 
Mare” is opgericht in 
1987 en bestaat uit 
enthousiaste mannen 
en vrouwen tussen de 
60 en 92 jaar. 
 

Programma 
 

Calypso,    - Jan Holdstock 
Sweet & low,    - Sir Joseph Barnby 
Morning has broken.   - Cat Stevens 
Lead me Lord,    - Samuel Sebastian Wesley 
Bridge over troubled water,  - Paul Simon 
Moon River,    - Henry Mancini 
Only time,    - Enya  
Pastorale,    - Boudewijn de Groot 
 

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

Het repertoire van Together bestaat uit 
meertalige religieuze muziek met een 
modern tintje, van licht klassiek tot pop, 
gospel, musical etc. Door deze veelzijdigheid 

leent ons repertoire zich ook prima voor het meedoen aan korenfestivals, 
wat we al meerdere malen hebben gedaan. 
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Programma 
 
Blijf bij mij    California dreaming  
Gloria tibi    Children of the Sun  
Zo ben jij    Swimming into deep water 
Love charges everything  
 
 
12.30 uur CGZ ´t Korenbloempje ( Bedum ) 
  Dirigent:  Annedore Meng 
 

Programma 
 

Vanitas     - J.Pzn. Sweelinck 
Jesu Rex Admirabilis   - G.P. da Palestrina 
Jubilate Deo (psalm 100)  - W.A. Mozart 
Der Herr ist mein Hirt   - B. Klein 
Himmel une Erde vergehen  - B. Klein 
An Irish Blessing   - J.E. Moore 
 

 
13.00 uur Artex Kamerkoor ( Den Burg, Texel ) 
  Dirigent: Ellen Verburgt 
 

Het Artex 
Kamerkoor is 
het klassieke 
koor van 
Artex 

Kunstenschool Texel. In de wekelijkse repetitie wordt aan repertoire voor 
het jaarlijkse concert gewerkt maar ook aan stemvorming en muzikale 
kennis. Het koor bestaat uit zo'n 30 leden en zingt 4-stemmig tot 8-
stemmig. Het repertoire is klassiek van alle tijden met verrassende 
uitstapjes. 

Programma 
 

Ich will den Herrn loben   - G. P. Telemann 
Jubilate Deo     - O. di Lasso 
In Pace     - J. Desprez) 
Rejoice in the Lord  
Verleih uns Friede    - H. L. Hassler 
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13.30 uur Breukels Glorie ( Breukelen ) 
  Dirigent: Hanny Nijhuis 
  Begeleiding:  Ien van Rijn 
 
Breukels Glorie bestaat 8 jaar en is een koor waar gezellig samen zingen 
het belangrijks is. 

Programma 
 

Als de zon schijnt    Middelandse zee 
Als sterren aan de hemel staan  Heb je even voor mij 
Ik krijg een heel apart gevoel   Leef! 
Waarom fluister ik jouw naam nog  Sirtaki 
 

 
14.00 uur Bewonerskoor “Bos en Lommer Zingt” ( Amsterdam )
  Dirigent:  Adriaen van der Veen  
  Begeleiding: Vincent Knappe 
 

"Bos en Lommer zingt" is een inclusief koor met enthousiaste 
buurtbewoners die niet alleen graag samen zingen, maar ook buiten het 
koor om veel samen doen zoals yoga en wandelen. In de kersttijd zingen 
we altijd ten behoeve van de Voedselbank. Iedereen die enthousiast mee 
wil doen is bij ons van harte welkom, zowel geoefend als ongeoefend. 
   

Programma 
 

Blue Moon    Bad Leroy Brown 
Save the last dance   Aint she's sweet 
Dream a little dream    Hey Brother 
 

 
14.30 uur Beatles op Maandag ( Amsterdam ) 
  Dirigent:  Véronique Bremers 
  Begeleiding:  René Boswinkel 
 
Beatles op Maandag is een 20-koppig gemengd Amsterdams koor dat zich 
helemaal uitleeft in het rijke repertoire van The Beatles. We weten steeds 
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de harten van ons publiek te verwarmen met de nostalgie en onze 
bijzondere arrangementen van de Fab Four.  
 

Programma 
 

We can work it out  Because 
Yesterday   With a little Joe 
Can’t buy me love  Drive my car 
This boy   Penny Lane 
 
 
15.00 uur Humanitaskoor ( Beverwijk ) 
  Dirigent:  Wim de Vries 
  Begeleiding: Elisabeth Scarlat 
 

Wij zijn een ouderenkoor, dat helaas moet 
stoppen, dit is ons laatste optreden in het 
openbaar. Wij hebben er zin in om er een 
waardig afscheid van te maken. 

 
 

Programma 
 

Verleih uns Frieden          - Felix Mendelssohn 
Coming Home  
Nobody knows the trouble 
Hallelujah                          - Arr:  Roger Emerson 
Like an eagle                     - Carl Strommen 
Guantanamera                   - Arr: Mario Thürig 
Amavolovolo                       - Arr: Rudolf de Beer   
 

 
15.30 uur Amsterdams Havenkoor ( Amsterdam ) 
  Dirigent:  Rob Vlaar 
  Begeleiding: J H J van Doorn 
 
Vanaf het begin treedt het Amsterdams Havenkoor bij de Korendag op met 
zijn keuze uit vrolijke zeemanslieden en shanties en laat het geacht publiek 
aan het einde van het optreden uit volle borst meezingen 
 
16.30 uur Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding 
  van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.  
  Voor teksten samenzang zie pag. 38 
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CANTORIJ MONNICKENDAM 
 

Nieuwe leden en projectleden zijn 
van harte welkom! 
 

De Cantor i j  Monn ickendam  is  een ac t ie f  

koor  m et  ongeveer  45  leden en een sch i l  

van  15 pro jec t leden .  I eder  jaar  verzorg t  

he t  koor  twee concer ten  in  de  Gro te  Kerk  

van  Monn ickendam ,  in  sam enwerk ing  m et  

pro fess ione le  so l is ten  en het  Nat ionaa l  Symfon isch 

Kam erorkes t .  Een t rad i t ie  is  de  jaar l i j k se  u i tvoer ing  rond 

Pasen van de  Johannes  Pass ion van J .S.  Bach .  

 Inc identee l  onders teunt  een dee l  van de Cantor i j  koren in  

de  reg io  b i j  u i t voer ingen d ie  een gro tere  bezet t ing  

vere isen.    

De na jaarsconcer ten  hebben een w isse lende 

programm er ing .  W e z i j n  begonnen m et  de  repet i t i es  voor  

“E in  Deutches  Requ iem”  van Brahm s,  de  u i tvoer ing  is  op  8  

decem ber  en u  kunt  nog dee lnem en!  

Heef t  u  in te resse en w i l t  u  kenn ism aken met  ko orzang?  

Deelname aan de Workshop Koorzang ,  star t  op  15  

januar i  2020.  De kosten z i jn  €  25 ,00 !   

Ki j k  voor  in fo rm at ie  en  aanm eld ing  op de webs i te :  

www.cantor i jm onn ickendam .n l   o f  onze facebookpag ina:  

www. facebook .com /Cantor i jMonn ickendam  

 

http://www.cantorijmonnickendam.nl/
http://www.facebook.com/CantorijMonnickendam
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Dagprogramma Evangelisch Lutherse kerk 
 
 

10.00 uur Nederlands Kodàly koor ( Amsterdam )  
  Dirigent en begeleiding: Takashi Mizumoto 
 
Het Nederlands Kodály Koor (NKK) is een vrouwenkoor dat in acht à tien 
repetities projectmatig toewerkt naar een concert. Ons repertoire bestaat 
grotendeels uit liederen a capella, maar bevat ook werken met piano-, 
harp- of orgelbegeleiding. Het koor bestaat uit vrouwen met een 
geschoolde stem, die de muziek thuis instuderen. 
 
      
10.30 uur Het Octet ( Amsterdam )  
  Dirigent en begeleiding: Tineke Sijbrandij 
 
Het Octet is ruim 10 jaar geleden opgericht en bestaat uit 8 ervaren 
zangers. We repeteren zonder vaste dirigent. Het repertoire is overwegend 
klassiek met af en toe een uitstapje naar andere genres. In het verleden 
hebben we vaker medewerking verleend aan de korendag in 
Monnickendam   

Programma 
 

If music be the food of love    - Henry Purcell 
O nata lux de lumine     - Thomas Tallis 
Remember Not, Lord, our offences   - Henry Purcell  
Thou knowest, Lord     - Henry Purcell  
Second dance      - Benjamin Britten 
The Lamb      - John Tavener 
Lay a Garland      - Robert L. Pearsall  
 

 
 

11.00 uur Tri Voti ( Wormerveer ) 
   

Tri Voti is een damestrio dat is voortgekomen uit A 
Capella koor Cantabile te Krommenie. Wij zingen a 
capella muziek in diverse talen en uit diverse 
stromingen. 
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Programma 
 

Da unten im Tale   - Johannes Brahms (1833-1897) 

Ich fahr dahin   - Johannes Brahms  

Feinsliebchen   - Johannes Brahms  

Het lied van Isabella  - Henk Badings 

O Danny Boy   - English Folksong 

Skye boat song   - Old Highland Folksong 

Swing low, sweet chariot - Traditional 

Down in the river to pray - Traditional, arr Cheryl Lynn Helm 

Durme    - Traditional Sephardic, arr JC Grootes 

Uti vaar hage   - Zweeds volksliedje, arr JC Grootes 

 
11.30 uur Tough and Tender ( Amsterdam )  
  Begeleiding: Heleen Karsdorp 
 
Vocaal ensemble Tough & Tender begon in 2014 zonder tenoren onder de 
naam Tough Tenors. Inmiddels zijn de tenoren de stabiele factor. Gecoacht 
door Heleen Karsdorp zingen zij jazz en close harmony.  
 

Programma 
 
Route 66    - arr. Manhattan Transfer 
Come in & stay   - Rhonda Polay 
The Boy on the island   - Annette Bergfeld 
Angel eyes    - Dennis / Brent 
Spread Love    - Take 6 / Tijs Krammer 
Takin”it to the streets   - The Doobie Brothers / arr. Kerry Marsh 
toegift: O Cessate   - Alessandro Scarlatti 
 

 
12.00 uur Kiwi en de Kanaries ( Amsterdam )  
  Dirigent:  Fienie Gerekink 
   
Eén dirigente en 8 vrouwen die veelal a capella meerstemmig licht 
repertoire zingen. Onze muziekkeuze varieert van wereldmuziek tot jazzy 
nummers. Ook zingen wij veel Nederlandstalig. 
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12.30 uur Shantygroep Bruyne Zeelen ( Zaandam ) 
  Dirigent en begeleiding: Herman Sombroek 
 
Wij zijn een Shantygroep die nu zomer en winter doorzingt. Het repertoire 
bestaat uit onvervalste shantys en liederen van de zee. Naast de bekende 
klassiekers worden er ook minder bekende liederen gezongen, tot eigen 
composities aan toe. 
 

 
13.00 uur Vocaal ensemble Antonius ( Aerdenhout ) 
  Dirigent:  Carla Doorenspleet 
  Begeleiding:  Ruud Doornspleet 
 

Wij zijn een enthousiast klein 
vrouwenkoor uit Aerdenhout met een 
breed repertoire, van Grieg tot Annie 
M.G.Schmidt. Ontstaan als koor van 
moeders van de Antoniusschool zingen 

we nu al 13 jaar zowel kleine vrolijke liedjes als wat langere liederen met 
een boodschap en in verschillende talen. 
 

Programma 
 

Homeward Bound  - Marta Keen / Jay Althouse 
Tabortuznel   - Lajos Bardos  
Kveldssang for Blakken  - Edvard Grieg  
Margaret has a milking pail - Gerald Finzi  
Music, when soft voices die - Charles Wood  
The four sweet month  - Ernst Krenek  
Erstes Grün   - Robert Schumann  
Tanzlied   - Carl Orff   
Die Meere   - Johannes Brahms  
Sea Prayer   - Aulis Sallinen, Fins  
The Ships of Arcady  - Michael Head  
 

 
13.30 uur Uptime ( Alkmaar ) 
  Dirigent:  Neli Ootjers 
  Begeleiding:  Martijn Adrichem 
 
UpTime is een vocaal ensemble van 6 vrouwen uit Regio Alkmaar. UpTime 
zingt: van zwoele jazzy nummers tot vlotte pop en cabaretachtige muziek, 
a capella of met pianobegeleiding. Meestal onversterkt in kerkjes en 
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andere kleinere ruimten. UpTime heeft geen officiële leider, kiezen van 
nummers en instuderen doet het ensemble zelfstandig. 
 

Programma 
 

José haar hoge G   - Milou Frencken 
Bye, bye blackbird    - Ray Henderson/ Mort Dixon 
Jalouzie    - Frans Ehlhart/Thijs Krammer 
't Is stil in Amsterdam   - Ramses Shaffy/ Jetse Bremer 
Lullabye   - Billy Joel/ Jetse Bremer 
Houten hart    - Thomas Acda/ Sandro Assorgia/J.Bremer 
Queen for tonight   - Raleigh/ Weyne/ Jetse Bremer 
 

 
14.00 uur Common Commotion Kwartet ( Hilversum )  
  Dirigent:  Michaela Luyken 
  Begeleiding:  Paul Steenbrink 
 
Wij zijn 2 sopranen en 2 alten die iets extra's 
wilden behalve zingen bij het leuke koor 
"Common Commotion" uit Hilversum. Omdat 
ons koor vorige week, 17 mei, een grote 
uitvoering heeft gegeven, was het animo voor een week later weer zingen, 
erg gering. Ons lijkt het juist heel spannend om zoiets eens met een klein 
groepje te doen i.p.v. met een koor van 25 mensen!! We worden begeleid 
door een gitarist en accordeoniste. 
   

Programma 
 

Lo Yissa                                           Evening of Roses                     
Dindiridin                                         De Bozige Bij 
I don’t know how to love him           Het IJslandlied 
Fata La Porte                                   The Rose 
Durme                                             La Sirena 
 

 
14.30 uur Vocal Group Adam Sings! ( Amsterdam-Nrd ) 
  Dirigent: Floor van Erp 
 
Een nieuwe vocal group met 12 enthousiaste mannen die 4-stemmig a 
capella zingt. 
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15.00 uur Vocaal Ensemble Kamer 2.04 ( Amsterdam ) 
  Dirigent:  René Domen 
 
Vocaal Ensemble Kamer 2.04 bestaat uit acht gepassioneerde zangers 
(van elke stemsoort twee) en bestaat inmiddels zo'n negen jaar. We zingen 
een breed a-capella repertoire van klassieke liederen, met zo nu en dan 
een uitstapje. Vandaag hoort u liederen van onder meer Bennett, Duruflé 
en Monteverdi.  

 
 

15.30 uur 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 

 
Come again! Sweet love doth  now invite  - John Downland 
Il Bianco e dolce cigno     - Jacob Arcadelt 
Who shall have my lady fair    - Robert Pearsall 
As torrents in summer    - Edward Elgar 
Ain’t misbehavin’     - arr. Kirby Shaw 
I’ll be seeing you     - arr. Phil Mattson 
I got rhythm arr.     - Christopher Clapham 

 
 
16.30 uur Slotmanifestatie in de Grote kerk onder begeleiding 
  van Chr. Muziekvereniging Juliana uit Marken.  
   
  Voor teksten samenzang zie pag. 38 
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Dagprogramma Doopsgezinde Vermaning 
 

10.00 uur AMC-kamerkoor ( Amsterdam )  
  Dirigent: Vera Caland 
 

Het koor bestaat sinds 2001,het verzorgt de zang op 
1e kerstdag in de oecumenische dienst in het AMC, 
neemt jaarlijks deel aan de korendagen van Jisp en 
Monnickendam en zingt tijdens het 
Monumentenweekend in de mooie Hervormde kerkjes 

in het gehele land. Het repertoire omvat madrigalen, liederen en chansons 
uit de 16

e
 t/m de 20

e
 eeuw 

 
Programma 

 
Waldesnacht                                - Johannes Brahms    
Marias Kirchgang                        - Johannes Brahms                 
Tanzen und Springen                  - Hans L. Hassler  
Der Kreuzzug                              - Franz Schubert   
Wie der Hirsch schreiet               - Hugo Distler   
In stiller nacht                              - Johannes Brahms  
Komm, lieber Mai                        - Wolfgang A. Mozart  
Übers Gebirg Maria geht             - Johann Eccard  
 
      
10.30 uur Soul Redemption ( Amsterdam )  
  Dirigent:  Mariecke Lepeltak 
 
Soul Redemption is een enthousiast, leuk en swingend koor. We zingen 
soul- en popnummers en soms een gospel of zelfs een Franse chanson. 
We houden van een uitdaging, bv. een soulnummer met veel variaties in 
koortjes. Om vervolgens daarna een rustig nummer heel ingetogen te 
zingen. Volgens veel kijkers stralen we plezier uit. En dat hebben we ook!
   

 
11.00 uur Ancora vrouwenkoor ( Diemen )  
  Dirigent en begeleiding:   Wil Martijn 
 
Ancora is een gezellig vrouwenkoor voor alle leeftijden. Het koor zingt een 
breed repertoire van onder andere klassieke, musical en moderne muziek.  
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11.30 uur Sweet & Low ( Monnickendam ) 
  Dirigent:  Mirjam Boers 

 
Sweet & Low is een koor 
dat a capella zingt. Het 
koor bestaat 12 jaar en 
heeft een veelzijdig 
repertoire. 

 
Programma 

 
Tijdens Korendag 2019 zingt het koor 9 liederen, waaronder oude Franse 
liederen (rond 1500),een ballade uit Zweden, een Engelse Folksong, een 
Bulgaars en een Russisch volkslied. 
 

 
12.00 uur De Waterlanders ( Monnickendam ) 
  Dirigent:  S. Groeneboer 
 
De Waterlanders is, behalve bij uitvoeringen, een echt huiskamerkoor. Een 
hoog gezelligheid niveau is net zo belangrijk als een hoog muzikaal niveau. 
 

 
12.30 – 13.10 uur Couleur Locale ( Monnickendam ) 
   Dirigent:  Marjo van de Doel 
 
Couleur Locale is een gemengd koor met een zeer afwisselend repertoire 
dat bestaat uit klassieke muziek, spirituals en gospels als ook wereldse 
muziek. Het koor verleent medewerking aan kerkdiensten in 
Monnickendam en omstreken en organiseert regelmatig een concert. 
 

 
13.15 uur Vrouwen van Kabaal ( Amsterdam ) 
  Dirigent en begeleiding:   Wil Timman-Botter 
 

Een uitbundige vrouwengroep 
met een gevarieerd repertoire en 
spannende arrangementen. 
Altijd in voor optredens bij 
feesten en partijen en goed in 

community singing! De vrouwen zingen liederen uit de jaren 30 en 50, 
maar ook kleinkunst, jazz en pop. 
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Programma 
 

Human     - Rag’n Bone Man 

Lullaby     - Billy Joel 

Black horse and a cherry tree  - KT Tunstall 

Geef mij de moed   - Jenny Arean 

Every day I love you more  - Racoon 

 
14.00 uur 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.  

Programma 
 

Walking down the street - Margareta Jalkeus - bew. Tijs Krammer 
Words    - Anders Edenroth  
Because   - P.McCartney/J.Lennon-arr.Jetse Bremer 
Walk on by   - B. Bacharach/Hal David – arr.: J. Bremer 
Pass me the Jazz-deel  - Anders Edenroth   
Fly me to the Moon  - Bart Howard – arr. Jesper Holm 
Hymn of Axciom  - Vienna Teng – arr. Kerry Marsh 
 

 
14.30 uur Sannas ( Amsterdam ) 
  Dirigent en begeleiding:  Dennis W. Thompsom 
 
We heten SANNAS; de naam is samengesteld uit de namen van de landen 
van afkomst van onze leden: Suriname, Antillen, Nederland. Iedereen 
vanaf 18 jaar is welkom, ook als je roots in een land liggen dat niet begint 
met de letters S, A of N.  
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15.00 uur Vierwindenkoor ( Amsterdam ) 
  Dirigent en begeleiding:   Elizaveta Agrafenina 

Het Vierwindenkoor is opgericht door bewoners van het Vierwindenhuis op 
Wittenburg in Amsterdam. Het koor bestaat ruim 28 jaar en heeft 18 leden. 
Het repertoire is zeer gevarieerd.  
 

Programma 
 

Your shining eyes and golden hair  - Thomas Bateson 
Uti vår hage    - Hugo Alfvén 
The long day closes   - Arthur Sullivan 
Tebe poem -Hristov    - Kopland / Velthuis 
Sweet and low     - Christov Dobre 
Flow Water     - Damien Kehoe 
Irish Blessing     - Tradional 
 
 
 
 
 
In a couple of years they have built a home sweet home, 
With a couple of kids running in the yard, 
Of Desmond and Molly Jones 
 
Happy ever after in the market place 
Desmond lets the children lend a hand 
Molly stays at home and does his pretty face 
And in the evening she's a singer with the band 
 
Happy ever after in the market place 
Molly lets the children lend a hand 
Desmond stays at home and does his pretty face 
And in the evening she's a singer with the band 
And if you want some fun, take Ob-la-di-bla-da 
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16.30 uur Slotmanifestatie in de Grote kerk 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. 
 
 
Das klinget so herrlich  W.A. Mozart 
 
Das klinget so herrlich, das klinget so schön! 
Tralla lala la Trallalala! 
Nie hab ich so etwas gehört und geseh'n! 
Trallalalala Tralla lalala.  
 
Köntte jeder braver Mann solche Glökchen finden 
Seine Feinde würden dann ohne Mühe schwinden 
Und erlebte ohne Sie 
In der besten Harmonie  2x 
 
 
Ob-La-Di,Ob-La-Da  John Lennon / Paul McCartney 
 
Desmond has a barrow in the market place 
Molly is the singer in a band 
Desmond says to Molly "girl I like your face" 
And Molly says this as she takes him by the hand 
 
Obladi oblada life goes on brahhh 
Lala how the life goes on 
Obladi Oblada life goes on brahhh 
Lala how the life goes on 
 
Desmond takes a trolley to the jewelry store 
Buys a twenty carot golden ring 
Takes it back to Molly waiting at the door 
And as he gives it to her she begins to sing 
 
In a couple of years they have built a home sweet home, 
With a couple of kids running in the yard, 
Of Desmond and Molly Jones. 
 

http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/95.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/QT.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/95.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/46.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/LD.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/83.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/47.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/D8.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/RU.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/2M.HTM
http://www.intratext.com/IXT/DEU0056/LD.HTM
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Happy ever after in the market place 
Desmond lets the children lend a hand 
Molly stays at home and does his pretty face 
And in the evening she's a singer with the band 
 
In a couple of years they have built a home sweet home, 
With a couple of kids running in the yard, 
Of Desmond and Molly Jones. 
 
Happy ever after in the market place 
Molly lets the children lend a hand 
Desmond stays at home and does his pretty face 
And in the evening she's a singer with the band 
 
And if you want some fun, take Ob-la-di-bla-da 
 
 
Juliana: Fanfare for a Ceremonial  
 
   
Zing nu alle koren   Samenzang met Juliana 
(melodie: Land of Hope and Glory) 

Zingt nu alle koren zulk een machtig lied, 
dat een elk zal horen wat het zingen biedt, 
’t Zal de mensen wekken net te doen als wij, 
laat ook hen ontdekken: zingen maakt je blij! 2x 
 
Spoort nu met uw koren and’re mensen aan 
om er bij te horen, naast ons te gaan staan. 
Want als zij zich scharen binnen onze rij, 
zullen zij ervaren: zingen maakt je blij!  2x 
 
Blijft nu, alle mensen, niet afwachtend staan. 
Sluit, zoals wij wensen, u in drommen aan. 
Koorzang blijven leven om in elk getij, 
altijd door te geven: zingen maakt je blij!   2x 
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Slavenkoor    Samenzang met Juliana 
 
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid breekt aan 
In je hart zal de zon dan eeuwig schijnen 
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid zal slaan 
En je ziel en je lichaam zijn vrij van slavernij 
Zwarte slaven, de wereld zal eindelijk verstaan 
Dat een huidskleur geen hindernis mag wezen 
Zwarte slaven, de volkeren zijn broeders voortaan 
Ja, de mensen zijn allen gelijk, zij arm of rijk 
 
Want een man is geen man als hij de vrijheid niet kent 
Nee zo'n man, nee zo'n man is nooit tevreden 
Want een man is pas man als men de vrijheid hem schenkt 
Is hij vrij, is zijn leed voorgoed voorbij 
Laat de wereld het overal horen 
Dat geen mens ooit als slaaf werd geboren 
 
Zwarte slaven, het uur van de vrijheid breekt aan 
En de tijd van verdriet is voorbij, want jij bent vrij 
Jij bent vrij, jij bent vrij 
Al je leed is voorbij 
Jij bent vrij, jij bent vrij 
Al je leed is voorbij 
Jij bent vrij, jij bent vrij 
 
 
The Rose    Samenzang met Juliana 
 
Some say love, it is a river,that drowns the tender reed 
Some say love, it is a razor, that leaves your soul to bleed 
Some say love, it is a hunger, an endless aching need 
I say love, it is a flower, and you, its only seed 
 
Its the heart afraid of breaking, that never learns to dance 
Its the dream afraid of waking, that never takes the chance 
Its the one who won't be taking, who cannot seem to give 
And the soul afraid of dying, that never learns to live 
When the night has been too lonely and the road has been too long 
And you think that love is only for the lucky and the strong 
Just remember in the winter, far beneath the bitter snows 
Lies the seed, that with the sun's love in the spring becomes the rose 
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Juliana: Glory Overture 
 
 
Abba Medley    Samenzang met Juliana 
 
Dancing Queen 
You can dance, you can jive, having the time of your life 
See that girl, watch that scene, dig in the Dancing Queen 
 
 Friday night and the lights are low 
 Looking out for the place to go 
 Where they play the right music, getting in the swing 
 You come to look for a king 
  
Anybody could be that guy 
 Night is young and the music's high 
 With a bit of rock music, everything is fine 
 You're in the mood for a dance 
 And when you get the chance... 
 
 You are the Dancing Queen, young and sweet, only seventeen 
 Dancing Queen, feel the beat from the tambourine 
 You can dance, you can jive, having the time of your life 
 See that girl, watch that scene, dig in the Dancing Queen 
 
Mamma Mia 
I've been cheated by you since I don't know when 
So I made up my mind, it must come to an end 
Look at me now, will I ever learn? 
I don't know how but I suddenly lose control 
There's a fire within my soul 
Just one look and I can hear a bell ring 
One more look and I forget everything, o-o-o-oh 
 
Mamma mia, here I go again 
My my, how can I resist you? 
Mamma mia, does it show again? 
My my, just how much I've missed you 
Yes, I've been brokenhearted 
Blue since the day we parted 
Why, why did I ever let you go? 
Mamma mia, now I really know, 
My my, I could never let you go. 
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Fernando  -   Solo Juliana 
 
The winner takes it all 
I don't wanna talk 
About things we've gone through 
Though it's hurting me, now it's history 
I've played all my cards 
And that's what you've done too 
Nothing more to say, no more ace to play 
Take me Home, Country Roads Samenzang met Juliana 
 
Almost heaven, West Virginia 
Blue Ridge Mountains, Shenandoah River 
Life is old there, older than the trees 
Younger than the mountains, blowing like a breeze 
 
Country roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain mama 
Take me home, country roads 
 
All my memories gather round her 
Miner's lady, stranger to blue water 
Dark and dusty, painted on the sky 
Misty taste of moonshine, teardrop in my eye 
 
Country roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain mama 
Take me home, country roads 
 
I hear her voice, in the morning hour she calls me 
The radio reminds me of my home far away 
And driving down the road I get a feeling 
That I should have been home yesterday, yesterday 
 
Country roads, take me home 
To the place I belong 
West Virginia, mountain mama 
Take me home, country roads 
Take me home, country roads 
Take me home, country roads 
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Amsterdamse Medley   Samenzang met Juliana 
 
Tulpen Uit Amsterdam 
Als de lente komt dan stuur ik jou  
Tulpen uit Amsterdam  
Als de lente komt pluk ik voor jou  
Tulpen uit Amsterdam  
Als ik wederkom breng ik voor jou  
Tulpen uit Amsterdam  
Duizend gele, duizend rode  
Wensen jou het allermooiste  
Wat mijn mond niet zeggen kan,  
Zeggen tulpen uit Amsterdam.  
 
Oh Johnny 
Oh Johnny zing een liedje voor mij alleen  
Oh Johnny want voor mij ben je nummer een  
Zing een lied met een lach en een traan  
In je stem klinkt de hele Jordaan  
Oh oh oh Johnny zing een liedje voor mij alleen  
Oh Johnny zing het zacht voor je heen  
Dan voel ik spontaan  
Mijn hart open gaan  
Oh Johnny voor onze Jordaan  
 
Een pikketanussie 
Een pikketanussie gaat er altijd in 
Een pikketanussie maakt je blij van zin 
Ik heb geen trek in zo'n Franse Pernod 
Dat witte spul krijg je van mij cadeau 
En ook die Deense Akwaviet 
Die drink ik van m'n leven niet 
In plaats van Wodka, of English Gin 
Een pikketanussie, een pikketanussie 
Een pikketanussie, dat gaat er altijd . 
 
(4X)O sapperdiosia sapperdiejee jee jee holadio 
 
Geef mij maar Amsterdam 
Geef mij maar Amsterdam 
Dat is mooier dan Parijs 
Geef mij maar Amsterdam 
Mijn Mokums paradijs 
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Geef mij maar Amsterdam 
Met zijn Amstel en het IJ 
Want in Mokum ben ik rijk 
En gelukkig tegelijk: 
Geef mij maar Amsterdam 
Liever in Mokum zonder poen 
Dan in Parijs met een miljoen 
Geef mij maar Amsterdam 
 
 
Juliana: Queen Greatest Hits 
 
 
We’ll Meet Again    Samenzang met Juliana 
 
We'll meet again 
Don't know where, 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day 
Keep smiling through, 
Just like you always do 
Till the blue skies drive the dark clouds far away 
 
So will you please say "Hello" 
To the folks that I know 
Tell them I won't be long 
They'll be happy to know 
That as you saw me go 
I was singing this song 
 
We'll meet again, 
Don't know where, 
Don't know when 
But I know we'll meet again some sunny day  
 

 
 

-0-0-0-0-0-0-0-
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De Werkgroep Korendag, 
die ook deze korendag weer heeft 

georganiseerd, wenst u 
 

Wel thuis en graag tot volgend jaar ! 
 
 

 

Werkgroep Korendag: 
 

Boven vlnr: Riet Kuijt (penningmeester), Frank van de Streek 
(secretaris/programmaboekje), Ellianne Meijer (planning/indeling),  
Onder vlnr: Annelies Fortuin (voorzitter/promotie), Marijke van de Streek 
(logistiek), Gerarda Bloem (planning/publiciteit). 
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HARTELIJK DANK VOOR UW KOMST EN DEELNAME  

AAN DE 24e  KORENDAG MONNICKENDAM! 
 

ALLEN WEL THUIS  

TOT ZIENS BIJ DE 25e EDITIE VAN DE KORENDAG 

MONNICKENDAM DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP  

6 juni 2020 
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Advertentie 

 
Anti-Aging voor de stem ® 
 
Heb je altijd met plezier gezongen en merk je dat het minder soepel 
gaat? Kom je weleens lucht te kort? Heb je meer moeite met de 
hoge noten?  
 
Dan is de cursus Anti-Aging voor de stem beslist een goed idee. Anti-
Aging voor de stem is een zangmethode in kortdurende cursussen, 
met als doel je stem een leven lang fit te houden! Je kunt mee 
blijven komen in je koor en zo veel langer genieten van het plezier 
dat zingen je geeft en de gezelligheid van je koor.  
 
De lessen zijn leuk, leerzaam, anatomisch  
onderbouwd en worden gegeven door  
Mieke Manschot. Zij studeerde klassieke  
zang aan het conservatorium van 
 Amsterdam en houdt zich al jaren bezig  
met stemklachten en oplossingen voor de  
50+ zangstem.  
 
Meer informatie: www.zangleszaken.com 
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