Kerstconcerten en samenzang
Zondag 2 december om 16.00 uur wordt in de St. Martinuskerk in Baak een
adventsconcert gehouden. Het Ensemble Ars Floreat brengt samen met
mezzosopraan Stanislava Jirků beroemde aria’s en adagio’s uit de bloeiperiode van
de barok van Händel, Caccini en Vivaldi ten gehore.
Het concert is georganiseerd door Anna van de Vliet van Beeldhouwatelier Baak
samen met de Tsjechische violiste Michaela Hollmannová.
Het concert begint om 16.00 uur de entree is gratis, maar een (gulle) gift uit vrije wil
is zeker welkom. Na afloop van het concert kun je elkaar ontmoeten onder het genot
van een heerlijke glas Glühwein en een hapje.
Zondag 9 december van 11.30 tot 12.30 uur verzorgt het Inter Parochieel kerkkoor
Etten een kerstconcert in het Heiligbeeldenmuseum, Ruurloseweg 101 te
Kranenburg. Ze brengen een mix van Advents- en kerstliederen. Deze dag is ook de
Kerstfair op de Kranenburg.
Zondag 16 december om 19.30 uur is er kerstsamenzang in de Dorpskerk van
Vorden. Dit jaar zal er het Festival of Nine Lessons and Carols worden opgevoerd
onder leiding van Wilbert Berendsen.
Zondag 16 december om 20.00 uur wordt de jaarlijkse kerstsamenzang
georganiseerd in de St. Joriskerk, Kerkstraat 1 in Voor-Drempt. De koren bieden u,
samen met muziekvereniging Hummelo en Keppel, een gevarieerd programma van
diverse kerstliederen uit binnen- en buitenland. Tevens is er gelegenheid om zelf
mee te zingen met de traditionele kerstliederen.
Zondag 23 december om 14.30 uur is er een concert van het Koninklijk Zutphens
Mannenkoor in de St. Willibrordkerk, Vierakkersestraatweg 31 te Vierakker.
Zondag 23 december om 16.30 uur: Festival of lessons and carola
Voor de derde keer zal er in de Remigiuskerk in Steenderen in aanloop naar
Kerstmis het Festival of lessons and carols plaatsvinden. Deze, uit Engeland
overgewaaide traditie, mag zich ook hier in een toenemende populariteit verheugen.
In het Festival heeft de muziek het hoogste woord. Het vormt de omlijsting van
Bijbelteksten en Kerst gerelateerde verhalen. Het spreekt voor zich dat een goed
koor een voorwaarde is voor het welslagen van zo’n Festival. De cantorij van de
Remigiuskerk aangevuld met gastzangers uit de regio staat garant voor een
bijzondere muzikale ervaring. Naast solistische bijdragen zal het koor ook de
samenzang van kerstliederen ondersteunen, vaak met een typische Engelse
bovenstem van de sopranen. Vorig jaar zat de kerk helemaal vol. Alle reden voor een
derde aflevering van een mooie traditie in Steenderen. Het Festival of lessons and
carols vindt plaats op zondag 23 december, ’s middags, 16.30 uur. Het geheel staat
onder leiding van ds. Fini van Zoelen en dirigent Joop van Goozen. Wilbert
Berendsen zal ook dit keer het orgel bespelen en de samenzang begeleiden.
Dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag) om 10.00 uur geeft het koor Feeling een
kerstconcert in de H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Tijdens het concert zullen
eigentijdse kerstliederen in het Nederlands en Engels ten gehore worden gebracht.
De entree is vrij en ook het kopje koffie of thee na afloop.

