NIEUWSBRIEF van het
ROSMALENS MANNENKOOR
Nr. 12 – december 2016

WE WISH YOU A SWINGING CHRISTMAS

Kerstconcert van
één dame en veertig heren
Het Rosmalens Mannenkoor heeft een bijzondere gast bij het jaarlijkse
kerstconcert. Een dame die een swingende dimensie gaat geven aan de
sfeervolle mannenkoorzang. De dame in kwestie is Odeke de Koning, een
zangeres die ervoor zorgt dat het mannenkoor als titel van dit kerstconcert heeft gekozen voor: “We wish you a swinging Christmas”.

Dit keer een hele uitgebreide nieuwsbrief met info over ons kerstconcert, affiche, persbericht, informatie over de liedjes en een vooraankondiging van ons concert Canto General in mei 2017. Veel leesplezier!
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Dirigent:
Fred van de Grint
Soliste: Odeke de Koning
Begeleiding: Frans Heemskerk
Begeleiding Rosmalens Mannenkoor:
Marc Baghuis

Odeke de Koning is actief als leadzangeres bij diverse
jazz- en popbezettingen en geeft professionele zangcoaching. Onder haar naam Odeke is zij ook werkzaam als
zangeres/componist.
Meer informatie over Odeke leest u op haar website
http://vocalup.nl/odeke/ en
op http://odekemusic.com/
PARKEREN:
In het centrum is voldoende parkeergelegenheid
(vaak met parkeerschijf):
 Gildeplein aan de Burgem. Woltersstraat
 (5 min lopen)
 Achter de Kentering: Burgem. Nieuwenhuizenstraat
 Achter Villa Fleurie
 Hoek Dorpsstraat - Oude Dijk
 Hoogstraat
 Markt (zuidzijde van de kerk: vaak vol!)
 Rodenborchweg (oostzijde van de kerk: vaak vol!)

Nieuwsbrief v h Rosmalens Mannenkoor

nr 12 – december 2016

blad 3 van 11

Programma kerstconcert 2016
Dit jaar zingt het Rosmalens Mannenkoor een aantal bijzondere kerstliederen van bekende en minder bekende componisten in verschillende talen. Van sommige liederen druipt de romantiek en fantasie er af, andere
liederen geven een boodschap mee voor ons leven van alledag of sluiten
aan op (recente) historische gebeurtenissen. Er zijn ook enkele vrolijke,
uitbundige herdersliederen bij. Het programma duurt iets meer dan een
uur. Hieronder volgt een korte beschrijving van de liederen.
door Gerard van Santvoort
-1- Bog narodiefsja / God is geboren
Oekraïne heeft veel musici en componisten voortgebracht die veel aandacht hebben besteed aan
volks- en religieuze muziek. Een in Oekraïne bekend kerstlied is Bog narodiefsja van Andriy Hnatyshyn (1869-1945). De tekst glimt van de romantiek: “Moeder Maria zingt een prachtig lied, een
koor van Engelen begeleidt haar“. Wij zingen de
Oekraïense tekst.
-2- O Kersnacht Schooner dan de Daegen
Het derde bedrijf van Vondels toneelstuk Ghysbreght van
Aemstel (1637) wordt afgesloten met een nonnenkoor, de
Rei der Klaerissen met als beginstrofe: O Kersnacht Schooner dan de Daegen. Dit vers met 8 coupletten is getoonzet
of door de Amsterdammer Dirk Janszoon Sweelinck (15911652) óf door de Haarlemmer Cornelis Thymanszoon Padbrué ( 1592-1670). Het vers verhaalt de kindermoord in
Bethlehem door koning Herodus. Vanaf de eerste uitvoering
in 1637 is deze rei als kerstlied bekend geworden. Uiteraard zingen wij de Nederlandse tekst.

-3- O Jesulein süss / O Kindeke klein
Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) heeft een oud
kinderliedje van Samuel Scheidt (1587-1654) bewerkt tot een eenvoudig kerstliedje. Het liedje bezingt een teer, hulploos kindje dat uit de hemel is
neergedaald.
Je zou de melodie niet als van Bach herkennen
maar met de begeleiding en in de baspartij (daar
komen de loopjes) is het onomstotelijk barok en van
Bach. Wij zingen de Nederlandse versie.
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-4- The Christmas Song
(Chestnuts Roasting on an Open Fire)
Op een hele warme zomerse dag in 1945
kwam Mel Tormé ( 1925-1999),een Amerikaans jazzcomponist, op bezoek bij Robert Wells (1922-1998), Amerikaans
songwriter, in Californië. Zij vonden het
schrijven van een kerstlied een goed middel om af te koelen. Zo ontstond The
Christmas Song. Het lied werd in 40 minuten geschreven en werd een van de meest
gezongen kerstliederen in Amerika. De
Kerstman heeft veel speelgoed en geschenken op zijn slee voor kinderen van 1
tot 92 jaar. Het wordt een vrolijke kerst met geroosterde kastanjes en kalkoen.

-5- L’adieu des bergers à la Sainte Famille
/ Herders zwaaien de heilige Familie uit
Een Frans kerstlied dat wij dan ook in het Frans
zingen. Muziek en tekst zijn van Hector Berlioz
(1803-1869). Hector Belioz componeerde de
muziek in 1850 tijdens een spelletje kaart met
vrienden. De muziek beviel hem en later dichtte
hij de tekst erbij. De herders nemen afscheid
van de Heilige Familie en zwaaien ze uit: ”Opdat
een goede engel u waarschuwt voor de gevaren
die u onderweg bedreigen”. De Heilige Familie
vlucht, bang voor de kindermoord, naar Egypte.

-6- Les Cloches du Hameau / de kerkklokken
van het dorpje
Stel je bij dit lied een heuvellandschap voor, waar
verscholen tussen de weiden, een gehucht ligt met
een klokkentoren waaruit vrolijke klanken klinken.
Johannes Brahms componeerde dit vrolijke herderslied. Wij zingen de Franse versie.
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-7- Let it snow , Let it
Snow, LET IT SNOW
is tijdens een hittegolf in
Californië in 1945 geschreven door Sammy
Cahn (Samuel Cohen)
(1913-1993) op muziek
van Jule Styne (Julius
Stein) (1905-1994). Beiden zijn zeer getalenteerde zonen van Joodse immigranten uit de Oekraïne.
Het weer is verschrikkelijk
maar het haardvuur is
heerlijk: laat het maar
sneeuwen.

-8- A slumber Song of the Madonna
Alfred Noyes (1880-1958) schreef een kerstgedachte
waarin hij de bezorgdheid van een jonge moeder voor
haar kindje beschreef. Een aantal componisten heeft dit
vers getoonzet.
Wij zingen de compositie van Samuel Barber (19101981) uit 1925, een van de belangrijkste Amerikaanse,
neoromantische componisten van de 20e eeuw.

-9- Walking in the air
De Engelse componist Howard Blake (1938- heden) schreef in 1982 de muziek voor de kinderfilm The Snowman.
De film is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek uit 1978 van de Britse illustrator en auteur
Raymond Briggs (1934-heden).
The Snowman is het verhaal van een jongetje
James, die een sneeuwpop maakt. Om middernacht komt de sneeuwpop tot leven. James wordt
wakker en de sneeuwman haalt James over met
hem mee te vliegen naar de Noordpool om een
feest van sneeuwmannen mee te maken.
Wij zingen de Engelse tekst over de vliegtocht van
James en de sneeuwman.
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-10- God bless the child
Dit lied werd in 1939 geschreven
door Billie Holiday, de artiestennaam
voor Jazz-zangeres Eleanora Fagan
(1915-1959). Een uitspraak van
haar moeder tijdens een ruzie over
zakgeld: ”God zegent het kind dat
zijn eigen geld verdient” was later
de aanleiding tot dit lied dat zij
schreef samen met de tekstschrijver
en componist Arthur Herzog jr
(1900-1983).
Het lied bezingt de betrekkelijkheid
van vriendschap. “Met geld heb je
vrienden, wanneer het op is zie je ze
niet meer”.

-11- Gaudete / Verheugt U
Gaudete is een Gregoriaans (Latijns) introitus gezang voor de derde adventszondag,
gebaseerd op een vers uit de brief van de
apostel Paulus aan de Filippensers waarin
Paulus oproept tot vreugde.
De wereld is vernieuwd, Christus is geboren; het is een tijd van genade.
Gaudete is voor het eerst gepubliceerd in
1582 in de Fins-Zweedse religieuze gezangen bundel Piae Cantiones. Wij zingen
de Latijnse tekst.

-12- Dormi Fili / Slaap kindje
slaap
Dormi Fili is een anoniem wiegeliedje uit het begin van onze jaartelling.
Door Giovanni Fabris in 1881 bewerkt tot kerstliedje Maria wiegt
haar kindje in slaap.
Wij zingen het eerste couplet in de
oorspronkelijke Latijnse versie in
een bewerking van Martin Koekelkoren (1920-1998).
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-13- Disconnected werd geschreven door Odeke
de Koning. Zij zegt hierover: “Disconnected heb ik
gekozen omdat ik het wel toepasselijk vind voor
de kerst. Het liedje gaat erover dat je een sterke
verbinding voelt met iemand die er niet meer is.
In deze periode is er naast de kerstvreugde en
warmte natuurlijk ook gemis voor velen. In het
lied zit ook de troost dat de ander altijd een deel
van je blijft”.
-14- Los Pastores. De Argentijnse componist Ariél Ramirez ( 1921-2010) had een grote voorliefde voor de eigen Argentijnse muziek. In Europa is Ramirez vooral bekend wegens zijn Misa Criolla uit 1964 en de kerstcantate
Navidad Nuestra Deze kerstcantate bestaat uit zes liederen die samen het kerstverhaal vertellen. Tekstschrijver Luna situeerde de teksten van de liederen in de Argentijnse pampa’s en Ramirez koos inheemse ritmen
voor de muziek. Los Pastores is een uitbundig herderslied. De herders trekken vanuit de pampa’s naar het dorp
Aimogasta waar een groot feest wordt gevierd ter ere
van de geboorte van Jezus.
-15-Los Reyes Magos. De drie koningen, Melchior, Caspar en Balthasar,
brengen het kindje Jezus geschenken:
honing, stroop en een witte poncho van
echte alpacawol.
Het Kindje Jezus bedankte de koningen,
at de honing en kroop onder de poncho.
Daarna glimlachte hij en liet al bij middennacht de zon schitteren.
Een lied in een snel Indiaans ritme uit het
noorden van Argentinië.
-16- Have Yourself a merry little Chrismas
Dit lied werd geschreven door de componist en songwriter Hugh Martin (1914-2011)met behulp van Ralph
Blane ( 1914-1995). In 1944 door Judy Garland
(1922-1969) voor het eerst ten gehore gebracht in
een scene in de musical Meet Me in St. Louis. Het
gaat over een gezin dat vanwege de promotie van de
vader moet verhuizen van St Louis naar New York net
voordat in 1904 de wereldtentoonstelling in St Louis
begint. In een scene op Kerstavond zingt “Ester” een
lied om haar verdrietig zusje van 5 op te vrolijken.
Volgend jaar vieren we Kerst in New York. Het lied
groeide uit tot een van de meest gezongen
(kerst)liederen in Amerika. Het lied bracht menig Amerikaans soldaat tot tranen in de tweede wereldoorlog.
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-17- Benedictus
De Welsche jazz-musicus en componist
Sir Karl Jenkins (1944-heden) componeerde in opdracht van het Royal
Armouries Museum het oratorium de
Armed Man (1999) met als ondertiteling
A Mass for Peace. Het oratorium is opgedragen aan de slachtoffers van de
Kosovo-crisis (1998-1999) en is gebaseerd op de Katholieke mis. In aanvulling daarop bevat de tekst fragmenten
uit andere religieuze en historische
bronnen waaronder de Islamitische oproep tot gebed. De Armed Man beschrijft de groeiende dreiging van oorlog afgewisseld met momenten van reflectie. Het Rosmalens Mannenkoor zingt het afsluitende Benedictus, een moment van hoop. Vrede is beter dan oorlog.

Wordt verwacht:

CANTO GENERAL
Verder vestigen wij graag uw aandacht op een zeer bijzonder concert
door het Rosmalens Mannenkoor. Op 6 en 7 mei 2017 voert het Rosmalens Mannenkoor in de Grote Kerk in Den Bosch en de Lambertuskerk in
Rosmalen de CANTO GENERAL uit.
Canto General is een indrukwekkend
oratorium van de beroemde Griekse
componist Mikis Theodorakis op basis
van het door de Nobelprijswinnaar Pablo Neruda geschreven poëtisch epos
met dezelfde naam.
Het belooft een prachtige uitvoering te
worden door een begeesterd koor, een
welluidend ondersteunend orkest, pakkende (video)beelden, dans, licht, een
verhalenverteller, …….. Kortom: een
muzikale gebeurtenis om niet te vergeten, een lust voor oog en oor.
Noteert u de data in uw agenda? Ondertussen bereiden wij ons intensief
voor. (Tekst: Jan van Woerkom)
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(persbericht)
Veertig mannen en één dame presenteren:
WE WISH YOU A SWINGING CHRISTMAS
Het Rosmalens Mannenkoor heeft dit jaar een bijzondere gast bij het kerstconcert. Een soliste die een swingend accent zal geven aan de sound van een mannenkoor: Odeke de Koning.
De keuze voor deze zangeres heeft ertoe geleid dat het mannenkoor als titel van dit kerstconcert heeft gekozen voor: ‘WE WISH YOU A SWINGING CHRISTMAS’.
Fred van de Grint, dirigent van het RM, geeft met de ondertitel ‘jazz-meets-classic’ aan, wat
de bezoeker op deze decemberzondagmiddag kan verwachten. Daarbij mag opgemerkt
worden dat zangeres Odeke de Koning zich bevindt op het kruispunt van pop en jazz en dat
het mannenkoor weliswaar klassiek is in kleding en opstelling, maar niet in hun gevarieerde
kerstrepertoire.
Ieder jaar opnieuw slagen de dirigent en zijn mannen er in om een bijzondere dimensie te
geven aan het kerstconcert. De ene keer betreft dat de muziekkeuze, een andere keer de
solozang, dan weer is er opvallende instrumentale begeleiding of zingen de mannen samen
met jeugdige musici of zangers. Dit jaar is gekozen voor een muzikale cross-over van een
vrouwenstem uit de ‘lichte muziek’ met het ‘klassieke’ geluid van een mannenkoor. In de
loop van december treden Odeke de Koning en het RM in twee besloten try-outs op voor
bewoners, personeel en bezoekers van Zorgcentrum De Taling in ’s-Hertogenbosch en van
Woonzorgcentrum Annenborch in Rosmalen. Op zondagmiddag 18 december in de Lambertuskerk is iedereen welkom.
De bezoeker van het kerstconcert in de fraaie oude kerk in het centrum van Rosmalen kan
gevarieerd repertoire verwachten: solozang van Odeke de Koning onder begeleiding van
Frans Heemskerk, a capella koorzang van het Rosmalens Mannenkoor dat daarnaast ook
door Marc Baghuis begeleid wordt en uiteraard kerstliederen van Odeke de Koning met het
RM samen.
Odeke zingt o.a. God bless the child van Billie Holiday en het door haarzelf geschreven Disconnected. Enkele andere titels die op het programma staan zijn: het lieflijke O Kindeke klein
van Bach, het bijzondere L’ Adieu des bergers à la Sainte Famille van Berlioz, het vrolijke Les
cloches du hameau (bekend geworden door Celine Dion) en twee pittige Argentijnse kerstliederen uit de Navidad Nuestra van Ramirez.
Veertig mannen en één dame zullen op harmonieuze wijze de monumentale kerkruimte vullen met hun stemmen. Al deze sfeervolle en fraaie liederen zullen ongetwijfeld bijdragen aan
het kerstgevoel in de hoofden en harten van de bezoekers.
(JvB)
Zondagmiddag 18 december 2016, 15:00 uur, Lambertuskerk, centrum Rosmalen.
Het concert is gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage na afloop van het concert wordt
op prijs gesteld.
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Concerten en Optredens 2016-2017
Zondagmiddag 11 dec.
Donderdagavond 15 dec.
Zondagmiddag 18 dec.
15.00 uur
Zaterdagmiddag
28 januari 2017

Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Ouderenzorgcentrum de Annenborch.
Besloten Kerstconcert voor bewoners en personeel
van Woonzorgcentrum de Taling.
Kerstconcert in de St. Lambertuskerk.

Zaterdagmiddag
6 mei 2017, 15:00 uur

Middag voor mannen die nader, en vrijblijvend, willen kennismaken met koor en koorzang.
Partners mogen meekomen!
Concert: de Canto General van Mikis Theodorakis,
Grote Kerk (kerkplein) in ’s-Hertogenbosch.

Zondagmiddag
7 mei 2017, 15:00 uur

Concert de Canto General van Mikis Theodorakis,
St. Lambertuskerk (centrum) in Rosmalen.

Het Rosmalens Mannenkoor werd in 1983 opgericht
en zingt onder leiding van dirigent Fred v d Grint.
Henk de Winkel is assistent-dirigent en repetitor.
Repetitie: iedere donderdag van 20.00 – 22.15 uur.
Repetitielocatie: het zaaltje achter café d’n Beer,
Dorpsstraat 77, Rosmalen.
Het koor is altijd geïnteresseerd in nieuwe zanglustige leden.
Woon vrijblijvend een repetitie bij en proef de sfeer
in muzikaal en in sociaal (óók belangrijk !) opzicht.
Bel vooraf even met Bas, onze secretaris; 073 - 521 37 29.
Kijk op onze website voor info.
www.rosmalensmannenkoor.nl

ONZE NIEUWSBRIEF IS GRATIS
Heeft u deze nieuwsbrief “via-via” doorgestuurd
gekregen en wilt u graag zelf een abonnement?
Dat kan. Mailt u svp uw e-mailadres naar:
nieuwsbrief@rosmalensmannenkoor.nl
Wij zullen vertrouwelijk met uw e-mailadres omgaan.
Wij geven het adres niet door aan anderen.
Wij gebruiken het alleen om u
op de hoogte te houden van onze activiteiten.

Deze nieuwsbrief mag u uiteraard doorsturen.
Redactie: Jim van Brakel
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