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Schijndel 12 augustus 2019, 

 

Beste belangstellende, 

 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om u verder te informeren over het 

Kerstproject 2019.  

Het is een koorproject waar zangers individueel voor in kunnen schrijven. De bedoeling is dat 

er thuis gestudeerd wordt en dat iedereen uiteindelijk de eigen stempartij in december 

prima kan zingen! U krijgt alle ingezongen tracks (en de partituren en teksten) toegestuurd 

zodat u die op uw telefoon of computer kunt downloaden en dan zelf kunt oefenen. 

Er zijn nog twee kennismakingsmomenten in het najaar:  

1e donderdag 19 september en  

de 2e op maandag 30 september.  

Repetitiemomenten zijn afwisselend op maandag- of donderdagavond van 20.00-22.00 uur. 

Planning repetities: donderdagen 3 en 10 oktober en donderdag 14 november, 

maandag 21 oktober en maandag 4 november.  

Daarna twee repetities met het Blaaskwintet ‘Lima Musica’, wat het koor gaat begeleiden, 

op de donderdagen 21 en 28 november.  

En dan de twee laatste repetities om de puntjes op de i te zetten:  

maandag 9 december en tot slot donderdag 19 december.  

De kerstconcerten zullen plaats vinden op zaterdagmiddag 21 december in de Kerk 

Jacobus de Meerdere in Den Dungen en op zondagmiddag 22 december in de St. 

Servatiuskerk in Schijndel, aanvang 15.00 uur. 

Naast de repetitiemomenten krijgt u de mp3 bestanden van de partijen (ingezongen) om 

thuis te kunnen oefenen nadat u zich ingeschreven hebt en betaald.  

Het wordt een gevarieerd programma met kerstliedjes in verschillende stijlen en uit veel 

verschillende landen.  

Het repertoire:  

 Away in a manger (traditional uit Engeland)  

 Chantons je vous en prie (Frankrijk)  

 Still, still still, (Oostenrijk) samen met kinderkoor 

 Bajuschki baju (Rusland, we zingen het in het Duits)  

 Caroll of the Russian Children (Rusland, deze is in het Engels)  

 Transeamus (Latijns kerstlied)  
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 The snow begins to fall (Amerika) 

 The warmth of Christmas (Puerto Rico, in het Engels) 

 Tollite Hostias (uit kerstoratorium van C. Saint Saens) 

Zoals u ziet zal er medewerking verleend worden door twee kinderkoren (Triangel uit Den 

Dungen en Kinderkoor ToF! Uit Schijndel) die beiden het gehele jaar door onder mijn leiding 

repeteren en de R.K. diensten verzorgen in de kerken.  

De kerstconcerten worden echte familieconcerten waar ook de jonge kinderen die in het 

publiek aanwezig zijn, af en toe actief mee mogen doen bij Jingle Bells en wanneer het 

kwintet de Petersburger arreslee speelt.  

Betaling 

De kosten voor deelname aan het Kerstzangproject zijn € 49,50 

Deze graag, onder vermelding van uw naam en kerst 2019 voldoen  

op rekeningnummer IBAN: NL29 INGB 0009317027         BIC: INGBNL2A 

ten name van M. van Gestel, Hopveld 31, 5482 LW  SCHIJNDEL   

Na ontvangst van de betaling krijgt u alle muziekbestanden voor uw stem, de partituren en 

teksten toegestuurd.  

Locatie repetities 

Locatie voor de repetities op de maandag: Gemondseweg 41 te Schijndel (koffie klaar om 

19.40 uur) en op de donderdagavonden: Het Gasthuis, Lidwinahof 7 in Schijndel. 

En ‘last but not least’ 

Weet u nog tenoren en bassen die wellicht geïnteresseerd zijn: laat het ze weten! 

De kerstconcerten zijn gratis toegankelijk voor het publiek! 

 

Met hartelijke groet, 

 

Margré van Gestel 

Zing en doe maar mee 

K.v.K.: 29042375 

BTW. nr: 0536.06.796 

 

Met dank aan de sponsoren: 


