O, kom er eens luisteren
Zondag 4 december 15.15 uur, Engelse Kerk, Begijnhof, Amsterdam
Franz Liszt Kamerkoor o.l.v. Eric Jan Joosse
m.m.v. Henny Heikens (orgel, piano)
Hoe het weer zal zijn op zondag 4 december weten we nog niet, maar binnen in de Engelse
Kerk is het volop winter.
Snijdende, gure winterwinden, ijspegels aan de muur, bevroren melk in huis...
Maar laat gerust de winterjas uit en doe zeker de dikke muts van de oren,
want onze winter is vocaal en het zou jammer zijn om die prachtige winterse liederen van
onder meer Caldicott, Stevens en Rutter niet te kunnen horen.
We zouden ons programma ook IJs-Heiligen kunnen noemen, want onze muzikale winter
wordt omlijst door twee heiligen van formaat: Sint Caecilia en Sint Nicolaas.
Sint Caecilia behoeft nauwelijks toelichting: de patrones van de muziek (gedenkdag 22
november).
Zij heeft veel componisten geïnspireerd tot het schrijven van schitterende muziek.
In ons programma horen we drie composities: delen uit ‘Welcome to all the peasures’ een
‘Ode for St. Cecilia’s Day’ van Henry Purcell,
‘Caeciliam Cantate’ van de 16e eeuwse componist Luca Marenzio
en de Caecilia antifoon ‘Cantantibus organis’ van Franz Liszt.
Caecilia wordt over het algemeen dus zeer gewaardeerd en ruim bezongen. Helaas wordt die
andere heilige, Sint Nicolaas, muzikaal toch vaak wat eenzijdig belicht.
In ons programma proberen we de heilige recht te doen met een in noten geschilderd
‘Drieluik over Sint Nicolaas’.
Op de drie panelen zien en horen we
Sint Nicolaas – Bisschop
Sint Nicolaas – patroon van de zeelieden
Sint Nicolaas – kindervriend
Dat op ons klankschilderij ook bekende liederen en liedjes vocaal en instrumentaal uit de verf
komen kan natuurlijk niet missen,
om over die paardenvoetjes maar te zwijgen.....
Van harte aanbevolen.
Eric Jan Joosse
(meer informatie is te vinden op www.franzlisztkamerkoor.nl)
Concert op 4 december in de Engelse Kerk: Toegangsprijs: € 15, - ;
Vrienden van het Franz Liszt Kamerkoor & CJP € 10,00, Kinderen tot 12 jaar gratis

