28 november , 2006

Kerstconcert

Begijnhofkerk
Vrijdag 29 december 2006
20u00
Vocaal ensemble Aura brengt
A Ceremony of Carols van Benjamin Britten
Creatie van oude Vlaamse kerstliederen
Dancing day van John Rutter
Dirigent : Guy Vermeylen
Harpiste : An Van den Borre
Vocaal ensemble Aura is een dameskoor dat bestaat uit semi-professionele stemmen en jaarlijks een
aantal projecten uitwerkt. Het brengt concerten van zeer hoge kwaliteit.
Voor de kerstperiode 2006 putten zij uit hun bekend repertoire dat aangevuld wordt met een nieuwe
creatie en werk van Britten.
A Ceremony of Carols is een kerstsuite van een tiental kerstliederen op teksten van Engelse
gedichten uit de 15° en 16° eeuw. Benjamin Britten (1913-1976) componeerde dit meesterwerk
in 1942. Aan het eerste lied Wolcum Yole ontleent het concert zijn naam.
Dancing Day is een reeks kerstliederen van John Rutter (1945), befaamd Brits componist en
stichter van het koor the Cambridge Singers .
Beide kerstsuites zijn in de Angelsaksische wereld zeer geliefd en worden ook vaak tezamen uitgevoerd.
De werken worden begeleid door harp.
Tussenin dit Engels werk wordt de creatie gebracht van een aantal oude Vlaamse één- en meerstemmige
kerstliederen uit de 17°, 18° en 19° eeuw uit het persoonlijk archief van Gilbert Huybens, leraar
samenzang aan het conservatorium van Leuven.
Het zuivere en zachte timbre van Aura in de stemmige Begijnhofkerk zal de muziekliefhebber nog laten
naproeven van de kerstsfeer.
Wij hebben 20 voorbehouden plaatsen voor DF-leden (en familie) ; prijs 8 euro.
Je kan jouw kaarten reserveren bij onderstaande bestuursleden.
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Voor wie de datum van dit kerstconcert niet past maar toch graag in Herentals een kerstconcert wil
meemaken kunnen wij het concert aanbevelen van de Herentalse koren. De Gagel, Canta libre, Sint
Franciscuskoor, Kids in Concert en Vocaal ensemble Markant brengen dit concert op vrijdagavond 15
december om 20u00 in de Sint-Janskerk (Molekens).

