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Schijndel 23 januari 2019, 

 

Beste mensen, 

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om jullie te informeren over mijn  

Kerstproject 2019.  

Het is een project met twee kennismakingsmomenten in het voorjaar 2019:  

1e op donderdag 4 april, 2e maandag 20 mei en  

twee kennismakingsmomenten in het najaar: 1e donderdag 19 september en  

de 2e op maandag 30 september.  

Repetitiemomenten zijn afwisselend op maandag- of donderdagavond.  

Concept 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. 

Naast de repetitiemomenten krijgen jullie de mp3 bestanden van de partijen (ingezongen) 

om thuis te kunnen oefenen. Het wordt een gevarieerd programma met kerstliedjes in 

verschillende stijlen en uit veel verschillende landen.  

Een greep uit 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)  

 The snow begins to fall (Amerika) 

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

 Tollite Hostias (uit kerstoratorium van C. Saint Saens) 

Zoals jullie zien zal er medewerking verleend worden door twee kinderkoren die beiden het 

gehele jaar door onder mijn leiding repeteren en de R.K. diensten verzorgen in de kerken.  
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De kerstconcerten worden echte familieconcerten waar ook de jonge kinderen die in het 

publiek aanwezig zijn, even actief mee mogen doen b.v. bij Jingle Bells en wanneer het 

kwintet de Petersburger arreslee speelt.  

De kosten voor deelname aan het Kerstproject zijn € 49,50 Wat krijg je daarvoor: alle 

muziekbestanden voor jouw stem, de partituren, maximaal 11 repetities en deelname aan 

twee kerstconcerten. (Deze kerstconcerten zijn gratis toegankelijk voor het publiek!) 

Wil je verder geïnformeerd worden over dit project, heb je interesse om mee te doen, stuur 

mij dan een mail zodat ik een nieuwe email lijst kan maken voor het kerstprojectkoor 2019: 

v_gestel@hotmail.com of info@zingendoemaarmee.nl  

 

Locaties voor de repetities worden t.z.t. bekend gemaakt. Het Gasthuis in Schijndel zal er 

een van zijn. 

 

Met hartelijke groet, 

 

Margré van Gestel 
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