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Vocaal ensemble Aura is een dameskoor dat bestaat uit semiprofessionele stemmen en dat jaarlijks
een aantal projecten uitwerkt. Het brengt concerten van zeer hoge kwaliteit zoals de aanwezigen op
het kerstconcert Wolcum, vorig jaar in de begijnhofkerk gebracht, kunnen getuigen.
Voor deze kerstperiode stelde Aura een zeer gevarieerd programma samen :
Sweet was the Song is de titel van het eerste kerstlied uit een reeks van drie liederen van
Benjamin Britten op basis van oude Engelse gedichten.
Vier oude Vlaamse één- en meerstemmige kerstliederen uit de 17e, 18e en 19e eeuw uit het
persoonlijk archief van Gilbert Huybens, leraar samenzang aan het conservatorium van
Leuven. Deze liederen werden vorig jaar op het kerstconcert voor het eerst uitgevoerd en
oogstten veel bijval.
Diverse kerstliederen en psalmen van Schubert, Mendelssohn, Monteverdi, di Lasso,
Meulemans en anderen.
Het Aurakoor zal met zijn sfeervolle en harmonieuze uitvoering Uw Kerst 2007 op een muzikaal
hoogstaande wijze afsluiten.
Wij hebben 20 voorbehouden plaatsen voor DF-leden (en familie) ; prijs 10 euro.
Je kan jouw kaarten reserveren bij onderstaande bestuursleden.
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Sweet was the song the Virgin sung
When she to Bethlem Juda came
And was delivered of a Son
That blessed Jesus hath to name
Lulla, lulla, lulla, lullaby
Sweet Babe, sang she
William Ballet

Voor wie de datum van dit concert niet past maar toch graag in Herentals een kerstconcert wil
meemaken kunnen wij het concert aanbevelen van de Herentalse koren. De Gagel, Sint-Janskoor,
Sint- Franciscuskoor, Vocaal Ensemble Markant en schoolkoor De Populiertjes brengen een concert
op zaterdagavond 22 december 2007 om 20.00 u. in t Schaliken. Kaarten te verkrijgen aan de
ticketbalie van t Schaliken.

