Advent!
Zondag 6 december 15.15 uur, Engelse Kerk, Begijnhof, Amsterdam
Zondag 13 december 14.30 uur, Thamerkerk, Uithoorn

Franz Liszt Kamerkoor o.l.v. Eric Jan Joosse
m.m.v.
Gerlieke Aartsen (hobo)
Cees van der Poel (orgel)

Advent!
In de decemberconcerten van het Franz Liszt Kamerkoor gaan we van Advent naar Kerst.
In de eerste helft van het programma worden de adventswerken omarmd door
composities van de familie Bach.
We beginnen ons concert met het motet ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ van Johann
Christoph Friedrich Bach. Dit 16e kind, negende zoon van de ‘grote’ Bach is ook bekend
als de ‘Bückeburger Bach’: hij werkte ruim 40 jaar als hofcomponist in deze plaats. In
het driedelige motet voor koor en orgel laat hij ook zijn vaders noten horen in de
beroemde koraalstrofe ‘Gloria sei dir gesungen’.
Na dit motet klinkt, omlijst door een orgelsolo en een hobosolo, een advents-drieluik
met werken van verschillende componisten, met als middenpaneel ‘Veni, veni
Emmanuel’ van Kodály.
Het deel voor de pauze besluiten we met ‘Fürchtet euch nicht’ van Johann Michael
Bach, de vader van Maria Barbara, en deze Maria Barbara was de eerste vrouw van
Johann Sebastian. In Johann Michaels fraaie dubbelkorige werk zingt de engel de herders
toe ‘Euch ist heute der Heiland geboren’.
In het tweede deel van het concert is het volop Kerst.
Gustav Holst weeft in zijn ‘Christmas Day’ op geraffineerde wijze traditionele Engelse
carols tot een nieuwe eenheid, waarbij de carols soms zo door elkaar heen klinken dat
het buitelende engeltjes lijken.
Dat ook Franrijk een rijke schat aan bekende kerstliederen heeft, horen we in het
laatste deel van ons concert.
Gerlieke Aartsen (hobo) en Cees van der Poel (orgel) verrijken ons programma zowel in
begeleidende als solistische rol.
En mocht u gedacht hebben: leuk die muziek van de familie Bach, maar horen we ook
nog de ‘grote’ Bach? Weest niet bevreesd… Gerlieke en Cees spelen onder meer het
prachtige eerste deel uit de Hobosonate in g klein van… Johann Sebastian.

Van harte aanbevolen.
Eric Jan Joosse
(meer informatie is te vinden op www.franzlisztkamerkoor.nl)
Concert op 6 december in de Engelse Kerk: Toegangsprijs: € 15, - ;
Vrienden van het Franz Liszt Kamerkoor & CJP € 10,00, Kinderen tot 12 jaar € 5,00
Concert op 13 december in Uithoorn, kaarten: zie www.SCAU.nl

