
Op zaterdagavond 16 december 2017 verzorgde het

Lemster Mannenkoor

een

Kerstconcert

in

Kerkelijk Zalen Centrum

“Open Hof”

te

Dronten



Het concert was georganiseerd door

uit Dronten

Het Lemster Mannenkoor stond onder leiding van dirigent

Feike van Tuinen

Voor begeleiding op orgel en piano zorgde

Jan Kroeske



Verder werd aan dit concert medewerking verleend door

het bekende

trompettisten-duo:

Arjan en Edith Post

uit Doornspijk

Arjan en Edith Post begonnen allebei reeds op jonge leeftijd met trompetspelen.

Ze volgden hun trompetstudie

aan het conservatorium in Zwolle. Beiden behaalden de diploma’s uitvoerend en

docerend musicus. Arjan voltooide de studie in Amsterdam en Edith in Zwolle.

Tijdens en na hun studie maakten ze deel uit van diverse orkesten, waaronder

het Radio Filharmonisch Orkest en het Nederlands Philharmonisch Orkest.

Samen vormen zij een trompetduo dat veel concerten geeft met bekende

organisten en pianisten (André van Vliet, Johan Bredewout, Harm Hoeve, Martin

Mans, Wim Magré, Gezinus Veldman,Sander van Marion, e.a.)

Zij hebben een aantal cd’s gemaakt met o.a. Klaas Jan Mulder en André van

Vliet. Naast de soloconcerten verleent het trompetduo vaak haar medewerking

aan koorconcerten.



Het repertoire dat zij spelen, is breed en varieert van barokconcerten en

geestelijke muziek tot musical- en filmmuziek.

Arjan is tevens oprichter van Imperial Brass, een koperblazersgroep die optreedt

bij o.a. koorconcerten en grote evenementen. Daarnaast richtte hij L’Orchestra

Particolare op, een professioneel symfonieorkest dat koren begeleidt en

meewerkt aan cd- en tv-producties.

Edith geeft les bij een muziekvereniging en dirigeert een aantal koren.

Om 20.00 uur begon het concert met een

trompet-intrada

“In dulci jubilo”

Daarna werd het concert formeel geopend door



Menno Braker

directeur-eigenaar van touringcarbedrijf “Márion Reizen”.

Hij heette de aanwezigen hartelijk welkom en memoreerde zijn relatie

met het Lemster Mannenkoor waarvoor zijn bedrijf reeds jarenlang

het vervoer naar en van concerten in binnen- en buitenland verzorgt.

Hij wenste alle aanwezigen een mooie concertavond toe.

Het concert startte met:

samenzang:

Komt allen tezamen

Lied 477: 1-2-4

Het optreden van het LMK was verdeeld in een aantal blokjes

waarvan de liederen zonder nadere aankondiging

achter elkaar werden gezongen.

Het koor startte met het blok:



“Praise the Lord ”

Hymnus
“Jauchzet, jauchzet dem Herrn”

Friedrich Silcher

Deutsche Messe
Tekst: Joh. Ph. Neumann

Comp.: Franz Schubert

Arr.: Ferdinand Schubert

- Zum Gloria

- Zum Sanctus

-

- Tollite Hostias
- Camille Saint-Saëns/Bew.: Gotze Kaspersma

-

Hierna volgde een bijdrage van

trompet met orgel:

“Kerstmedley I “
- Il est né le divine Enfant

- Away in a Manger



- Ding dong merely on high

Vervolgens het LMK met blok:

“Geef Vrede”

Dona nobis Pacem
“Geef ons vrede”

Arr.: Feike van Tuinen



Deep Harmony

(Uit Psalmen van David)

Tekst: Isaac Watts (1674-1748)Comp.: Handel Parker (1854-1928)

Arr.: Feike van Tuinen (2016)

Love changes Everything
Uit de musical: “Aspects of Love”

Teksten: Charles Hart & Don Black

Comp.: Andrew Lloyd Webber

Arr.: Jimco Zijlstra

(Dit nummer werd een maand geleden in Harderwijk vertolkt samen met

Harderwijker Mannenkoor.)

https://youtu.be/v1PYmPmheIY?t=37m21s

Santo
Trad.: Argentijns Volkslied

Arr.: Tore W. Aas

Samenzang

Komt verwondert U hier mensen

Lied 478: 1 & 2



Kerstmedley 2 door Trompetten en orgel:

- Christmas Tide

- When a Child is born

- Go tell it on the Mountains

Hierna het LMK met:

“Gloria, Hij komt

Wij wachten op de Koning
William Gardiner (1770-1853)

Tekst:Sytze de Vries (liedboek 461)

“

Spirit of the living God



Snie op it lân
Trad.: bew.:Wybren Valkema

Tekst: Harm van der Meer

https://youtu.be/sQGnQPS9yIA

Gloria in exelcis Deo
Oud franse melodie

Bewerking: F. Pijlman

Friese tekst: Fedde Schurer

Na de pauze begon LMK met het blokje:



“Kerst“
Hoor een heilig koor van stemmen

Tekst: Christopher Wordsworth/vert.: W.Barnard

Engelse Hymne/arr.: Aad van der Hoeven

Uns ist ein Kindlein heut geborn
Michael Praetorius (1575-1621)

Arr.: Feike van Tuinen

Still, still, still
Oostenrijks Kerstlied

‘t Was nacht in Bethl’hems dreven
Arr.: Klaas Jan Mulder

Samenzang



Stille Nacht
Arr.: J. Pranger

Tekst: Gerben Brouwer

Trompet & Orgel:
- Mary’s Boychild

LMK met blok:

“Carols & Evergreens”



Cantique de Noël
Adolphe Adam

Arr.: Martin Koekelkoren

Solist: Ieke Rippen

Echo Carol
Arr.: Jan van Beekum

See amid the Winter ’s Snow
Engels kerstlied

Arr.: Godfried van der Horst



Menno Braker van Marion reizen besloot deze prachtige concertavond

met woorden van dank aan alle uitvoerenden terwijl de artiesten

werden verrast met een fraai boeket bloemen.



Hierna werd het concert besloten met het gezamenlijk zingen van:

Ere zij God

We kunnen terugzien op een bijzonder geslaagd concert met een

mooi, gevarïeerd en afwisselend programma.












