
 
Wijzen naar de Ster 

 
Adventsconcert Franz Liszt Kamerkoor 

o.l.v. Eric Jan Joosse 
 

8 december 2013, 15.15 uur,  Engelse Kerk, Begijnhof, Amsterdam. 
15 december 2013, 14.30 uur, Thamerkerk, Uithoorn (SCAU concert) 

 
m.m.v. 

Ireen van Bijnen - sopraan 
Henny Heikens - orgel 

 
 
In het adventsconcert van het Franz Liszt Kamerkoor gaan we rustig op weg naar 
kerst. Wijzen naar de Ster, opmaat voor Kerst.  
 
Een opmaat in serene verstilling maar ook een opmaat die sprankelt en fonkelt. 
Zo begint het concert met een majestueus Magnificat van Charles Villiers Stanford 
waarin de sfeer van de Engelse kathedralen hoorbaar is, het orgel begint met 
sprankelende staccato noten, de sopraan soliste zet, als ware het Maria zelf, haar 
lofzang in en het koor stemt in met die weldadige Engelse sound. 
 
Maria spreekt haar talen in ons programma… Na haar lofzang in het Engels zingt zij 
moeiteloos in golvend Latijn de engel toe 'Ecce ancilla Domini'.  Dat deze muziek 
ruim 400 jaar geleden gecomponeerd is zal daar zeker aan bijdragen.  
 
Advent is van alle tijden en zo gaan in ons programma de componisten Hans Leo 
Hassler (1564-1612) en John Tavener (*1944), Victoria (met 'Ne timeas Maria') en 
Strategier (met de prachtige 'O-antifonen') ons hand in hand voor, wijzend naar de 
ster.  
De eerste helft sluit af met de koraalcantate 'Nun komm, der Heiden Heiland'. 
Organist Henny Heikens, sopraan Ireen van Bijnen en het Franz Liszt Kamerkoor 
brengen dit beroemde adventskoraal in dialoog ten gehore. 
 
In de tweede helft van het programma gloort Kerst al in de eerste stukken. In het 
beroemde 'Wie lieblich sind die Boten' van Mendelssohn (uit 'Paulus') en in 'Die 
Könige' van Peter Cornelius, waarin het koraal 'Wie schön leuchtet der Morgenstern' 
op de achtergrond klinkt. 
En na de tijd van voorbereiding is het zover en klinken voluit de kerstklokken  
'Ding dong! merrily on high' en bezingen we 'The First Nowell' 
 
Wijzen naar de Ster……  Van harte aanbevolen. 
 
Eric Jan Joosse 
 
(meer informatie is te vinden op www.franzlisztkamerkoor.nl) 
 
 
 
Concert zondag 8 december,   
Engelse Kerk, Amsterdam 
Toegangsprijs: € 15, - ;  
Vrienden van het Franz Liszt Kamerkoor & 
CJP € 12.50  
Kinderen tot 12 jaar € 7.50  
 

Concert zondag 15 december. 
Thamerkerk, Uithoorn  
informatie en kaartverkoop via SCAU 
Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn 
www.scau.nl  


