Programma
Samenzang:
Komt allen tezamen
Komt allen tezamen, jubelend van vreugde:
komt nu, komt nu naar Bethlehem!
Ziet nu de vorst der eng’len hier geboren.
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die Koning.
De hemelse eng’len riepen eens de herders
weg van de kudde naar ’t schamel dak.
Spoeden ook wij ons met eerbied’ge schreden!
Komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden,
komt laten wij aanbidden die koning.
Het licht van de Vader, licht van den beginne,
zien wij omsluierd, verhuld in ’t vlees:
goddelijk kind, gewonden in de doeken!
Komt, laten wij aanbidden,
komt, laten wij aanbidden,
Komt, laten wij bidden die Koning
OBK:
Christmas Carol Fantasy, Takashi Hoshide
EME:
Hark! The herald angels sing,
Felix Mendelssohn/Maarten-Jan Dongelmans
As I sat on a sunny bank, bew. Piet Rippen
It’s a birthday, bew. Sander van Marion
OBK:
Irish Tune, Percy Grainger
EME + koperblazers van OBK:
Er is een roos ontsprongen,
bew. Martin Koekelkoren
EME:
Ave verum corpus,
Wolfgang Amadeus Mozart
Entre le boeuf et l’âne gris,
bew. Godfried van der Horst
L’adieu des bergers,
Hector Berlioz/Jan Vermulst

OBK:
Chanson de Matin, Edward Elgar
EME:
Jul, jul, Gustaf Nordqvist
Mariä Wiegenlied,
Max Reger/Jan Vermulst,
Samenzang:
Komt, verwondert u
Komt, verwondert u hier, mensen,
ziet, hoe dat u God bemint,
ziet vervuld der zielen wensen,
ziet dit nieuwgeboren kind!
Ziet die ’t Woord is, zonder spreken,
ziet, die vorst is, zonder pracht,
ziet, die ’t al is, in gebreken,
ziet, die ’t licht is, in de nacht,
ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is,
wordt verstoten, wordt veracht.
Ziet, hoe dat men met Hem handelt,
hoe men Hem in doeken bindt,
die met zijne godheid wandelt
op de vleugels van de wind.
Ziet, hoe ligt Hij hier in lijden,
zonder teken van verstand,
die de hemel moet verblijden,
die de kroon der wijsheid spant.
Ziet, hoe tere is de Here,
Die’t al draagt in zijne hand.

Pauze
De vleugel komt van
Pianohandel W. Meijer en Zn.
Vening Meineszstraat 5, 6717AJ Ede
tel 0318-620005, mob 0650-494131
De bloemen en planten komen van
Bloemenhandel G. van den Born
Kerkweg 31/c, 6717EX Ede
tel 0318-631779 / 416880

OBK:
De herdertjes lagen bij nachte,
bew. Jos Pommer
EME:
O, du fröhliche, bew. Godfried van der Horst
Leise rieselt der Schnee, bew. Gus Anton
Hymne an die Nacht, Ludwig van Beethoven
OBK:
Russian Christmas Music, Alfred Reed
EME:
Loelajje Jezoenjoe, bew. Jean Lambrechts
Tebe pojem, Dimitri Bortnianski
Samenzang:
Gloria in excelsis Deo
Eer zij God in onze dagen,
eer zij God in deze tijd.
Mensen van het welbehagen,
roept op aarde vrede uit.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Eer zij God die onze Vader
en die onze Koning is.
Eer zij God die op de aarde
naar ons toe gekomen is.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
Lam van God, Gij hebt gedragen
alle schuld tot elke prijs,
geef in onze levensdagen
peis en vreê, kyrieleis.
Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo.
OBK:
Prince Igor, Alexander Borodin/Nestico,
EME:
Kolj slawjen, Dimitri Bortnianski
Izje cheruwimi, Dimitri Bortnianski
Stille nacht, Franz Xaver Gruber

Finale
EME + OBK:
Ambrosianischer Lobgesang,
Ernst Gebhardt

Het ENKA Mannenkoor Ede heeft 65 leden, ongeveer
gelijk verdeeld over eerste tenoren, tweede tenoren,
baritons en bassen. Het koor is in 1925 opgericht
als een fabriekskoor, maar is nu al tientallen jaren
een algemeen mannenkoor, met leden uit de ruime
regio. Sinds 1996 staat het koor onder leiding van
Maarten-Jan Dongelmans.
Het repertoire is enorm breed, van Bach tot Balkanmuziek en van Mozart tot musical. Het bevat ook
een aantal geestelijke en andere stemmige werken,
zodat bij voorkomende gevallen een passend programma kan worden geboden. De repertoirekeuze
richt zich overigens naar de voorkeur van de leden.
Er is aandacht voor de kwaliteit in de wekelijkse repetities, en daarnaast wordt ieder koorlid geacht
thuis te oefenen aan de hand van muziek die is opgeslagen op de site en/of CD.
Het koor heeft intussen een ruime traditie binnen
Ede en heeft grote bekendheid opgebouwd met vele
smaakmakende concerten en optredens. Zo is er het
traditionele jaarlijkse Oranjeconcert, en de laatste
jaren was het koor te horen bij de Airborne Taptoe.
Regelmatig wordt ook met andere koren opgetreden
en wordt op koorfestivals de maat genomen. Om de
twee jaar heeft het koor een buitenlandse reis met
diverse optredens en andere culturele en toeristische elementen.
www.enkamannenkoorede.nl 0318-637056

Concert
m.m.v. Roland Aalbers, piano
in Kerstsfeer

m.m.v. Roland Aalbers, piano
Donderdag 22 december, aanvang 20
donderdag 22 december 2011
Taborkerk, Prinsesselaan 8 6713PZ E

Het harmonieorkest OBK Bennekom bestaat uit
zo'n 60 muzikanten en is opgebouwd volgens de
traditionele klassieke harmoniebezetting met
verschillende hout- en koperblaasinstrumenten
en slagwerk. Sinds 1991 speelt het orkest in de
eerste divisie van de KNFM. In 1999 kwam het
orkest onder de bezielende leiding te staan van
Ghislain Bellefroid. Onder zijn muzikale vleugels
heeft het orkest zich kwalitatief kunnen ontwikkelen en heeft OBK een gedurfd en uitdagend
repertoire opgebouwd. Dit is terug te horen in
de concerten die OBK geeft, zoals tijdens het
topconcertconcours van 2007 in Venlo en de vele optredens in het eigen Muziekcentrum in Bennekom. Maar ook de inspirerende masterclass
die OBK op 5 november georganiseerd heeft
voor trombones is een van de initiatieven van
OBK. Met interactieve workshops en een spetterend concert in Cultura met meer dan 40 trombones. Naast het concerterend gebeuren is het
orkest ook actief bij de sociale gebeurtenissen in
Bennekom. Festiviteiten als Sinterklaas, Koninginnedag en de Bennekomse Vlegeldag worden
door het orkest, samen met het slagwerkensemble en majorettegroep, opgeluisterd. De jeugdopleiding heeft geresulteerd in een mooi beginnersorkest en een zeer muzikaal B-orkest. Ook
zij zijn geregeld bij Bennekomse activiteiten of
een eigen concert te horen.
www.obkbennekom.nl 0317-421628
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