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Het kerstprogramma in de Engelse taal dat kamerkoor Vocoza vandaag voor u

uitvoert, weerspiegelt de verschillende, soms tegenstrijdige facetten van het kerst

feest religieus maar ook wereldlijk, meditatief maar tegelijk uitbundig. Een moment

van zowel individuele bezinning als vreugde in groepsverband. De kerst heeft aan

iedereen wat te bieden, ongeacht afkomst, religieuze opvattingen of levensstijl.

Het is een veelzijdig feest waar hoop en licht een centrale plaats innemen. In de

eeuwenlange vorming van de vroege kersttraditie zijn drie zeer verschillende stap

pen te onderscheiden.

Van oudsher staan de mensen stil bij de jaarlijkse opeenvolging van de jaargetijden.

Afhankelijkheid van de natuur voor de primaire levensbehoeften, angst voor

natuurrampen en bovennatuurlijke geesten zijn daar aannemelijke verklaringen

voor. Met name de winterse zonnewende heeft heel vroeg aanleiding gegeven

tot feestelijkheden. Dit keerpunt in het jaar kondigt de terugkeer van de vrucht

baarheid aan en symboliseert de mythologische overwinning van het licht op de

duisternis.Veel heidense festivals vierden vooral de verwachte wedergeboorte van

de zon na de donkere winter. Dit was bijvoorbeeld het geval in de Mithras-cultus

van Indo-Iraanse afkomst, die onder de Romeinse soldaten zeer populair was

geworden: daarin werd de lichtgodheid Mithras (in Rome 'Sol Invictus' ofwel

Onoverwinnelijke Zon genoemd) als almachtige levensbron beschouwd.

Zijn verjaardag werd op 25 december gevierd. Ook het officiële festival van de

Saturnalia werd in Rome een week lang rond de winterse zonnewende gevierd.

Daarbij werden geschenken over en weer aangeboden, wellicht als overblijfsel van

rituele offerpraktijken.

In de christelijke leer vertegenwoordigt de komst van Christus op aarde zijn dub

bele verschijning (in het Grieks: Epiphanie) als God en als mens. Bij de eerste, god

delijke dimensie horen kwalificaties als "Licht der Wereld" Oohannes 8: 12) of "Zon

der Gerechtigheid" (Maleachi 4:2): hier vinden we de lichtsymboliek terug, deze

keer verwerkt in een religieuze context. Bij de tweede dimensie gaat het om

Christus' Geboorte als mens onder nederige omstandigheden: dit aspect vindt zijn

neerslag in het bijbelse kerstverhaal (met name Lucas 2: 1-20).



De Evangelies geven echter geen enkele aanwijzing over de datum van Christus'

Geboorte. In de vierde eeuw koos de Westerse Kerk 25 december als herden

kingsdag. Over de exacte motieven voor deze keuze lopen de meningen uiteen.

Wellicht hoopte de Kerk op deze manier de heidense zonnewende-feestelijkheden

in Rome te kunnen omzetten in christelijke vieringen. De Oosterse Kerk, daarente

gen, hield vast aan de datum van 6 januari, het huidige feest van Driekoningen of

Epiphanie, en bleef op die dag zowel de geboorte als de doop van Jezus herdenken.

Met de volksverhuizingen in de vijfde eeuw werd een derde laag toegevoegd aan

de inhoud van het kerstfeest: het Keltisch-Germaanse volksfestival bekend onder

de Scandinavische naam Yu/e. De festiviteiten begonnen oorspronkelijk al in

november en waren bedoeld als een hoopvolle anticipatie op het nieuwe leven na

de winterse ondergang. Licht, warmte en broederschap waren aan de orde, in de

vorm van vreugdevuren, kaarsen en grote feestmalen met wild. Ook dodencultus

en vruchtbaarheidscultus speelden hierbij een rol. Nadat de noordelijke stammen

West- en Centraal Europa waren binnengedrongen werd de Yule-tijd verschoven

naar december, als onderdeel van de ingeburgerde kerstviering.

Ook de talloze volksliederen die met de kerstperiode verbonden zijn, getuigen van

deze opeenstapeling van componenten uit verschillende culturen.AI in de histori

sche ontwikkeling van het Engelse kerstlied of Christmas carol wordt de wissel

werking tussen religieuze en wereldlijke elementen duidelijk. Het Engelse begrip

'carol' werd in de 12e eeuw ontleend aan het Franse woord 'carole', een heel oude

volksdans die in sommige delen van Europa nog steeds bestaat, waarin de dansers

elkaars handen vasthouden en zich afwisselend in een kring of in een lijn bewegen.

De dansleider - tevens voorzanger - zingt de coupletten, en alle deelnemers zin

gen het refrein of'burden'. De tekst van het van oorsprong Oekraïense lied

Cara/ afthe Beits verwijst naar deze praktijk.

In de Middeleeuwen was de 'carole' over heel Europa en in alle maatschappelijke

lagen bekend, tot groot ongenoegen van de Kerk die daarin een duivelse bedreiging

voor de ziel zag. Herhaalde pogingen om deze heidense dans aan banden te leggen,



liepen op niets uit, zodat de Kerk vanaf de 13e eeuw voor een andere tactiek

koos: het zetten van vrome teksten op de bekende volksmelodieën. De religieuze

orden, in de eerste plaats de Franciscanen, speelden een grote rol in het versprei

den van de nieuwe 'carols', die ook de ongeschoolde Christenen moesten aanspre

ken. De toon van deze liederen is vaak sentimenteel, met de nadruk op de hulpe

loosheid van het kinq Jezus in de kribbe.

Uiteraard zijn veel andere 'carols' puur religieus van oorsprong. Sommige zijn

afgeleid uit Gregoriaanse gezangen, zoals 0 come,o come Emmanuel (12e eeuw).

Andere vertonen dramatische trekken en geven bijvoorbeeld dialogen weer tussen

verschillende personages in het kerstverhaal. Zulke liederen werden wellicht bij

middeleeuwse liturgische spelen gebruikt. Ook in latere 'carols' komen hoofdfigu

ren in de directe rede aan het woord, zoals de drie Koningen in Three Kings of

Orient (1ge eeuw).

In de ISe en 16e eeuw nam de combinatie van geestelijke en wereldlijke elemen

ten een nieuwe vorm aan. Steeds vaker werden 'carois' gezongen bij sociale bijeen

komsten, met name banketten, in de hogere kringen. In de teksten vermengen zich

dan gezelligheid en devotie moeiteloos. In de grote eetzaal van het Queen's

College te Oxford wordt nog steeds elk jaar een 'carol' gezongen voorafgaand aan

de kerstmaaltijd!

Ook in veel Amerikaanse 'carols' ligt de nadruk op de gezelligheid. veelal in

huiselijke kring. Daarbij zijn winterpret, geroosterde kastanjes, kalkoen en mistletoe

onmisbaar, zoals blijkt uit The Christmas Song, Sleigh Ride (beide 20e eeuw) en uit

het overbekende jingle Beits (1ge eeuw). De figuur van Santa Claus. die in The

Christmas Song voorkomt, schijnt een combinatie te zijn van "onze" Sinterklaas en

van de Engelse Father Christmas, beide in Amerika ingevoerd door de zeventiende

eeuwse kolonisten.



In Engeland raakte de muzikale omlijsting van het kerstfeest op de achtergrond

vanaf ca. 1640, in verband met de opkomst van het Puritanisme. Pas twee eeuwen

later kwam de kerstlied-traditie weer op gang, met name na het verschijnen van de

roman AChristmas Carol van Charles Dickens (1843). Sindsdien zijn de 'carols' niet

meer weg te denken uit het Engelse leven.Van deur tot deur gezongen door

groepjes kinderen in ruil voor wat snoep, in de kerk of in de concertzaal uitge

voerd door allerlei soorten koren, gekoesterd door bekende componisten zoals

Vaughan-Williams of Britten, de 'carols' horen elk jaar een paar weken lang tot het

dagelijkse leven van onze Westerburen.

Het programma van vandaag bevat bijna twintig stukken. In dit kerstmozaïek

worden de verschillende elementen van het kerstverhaal belicht: de geboorte zelf,

de verkondiging door de engel aan de herders (Birthday CaroQ, de aanbidding door

de wijzen uit het Oosten (The (irst Nawe/Q en de tragische episode van de

Onnozele Kinderen (Coventry CaroQ. De komst van de Verlosser geeft uiteraard

aanleiding tot uitbundige lofzangen zoals loy to the World. Ook in muzikaal opzicht

zijn de uitdrukkingsvormen zeer divers: de inspiratiebronnen variëren van negro

spiritual (Mary Had a Baby) tot een koorstuk van Mendelssohn (Hark! The HeraId

angels sing).

De titel van het programma verwijst naar de middeleeuwse gewoonte om het hele

tijdsbestek tussen Kerstmis en Epiphanie als een vieringsperiode te beschouwen.

Dit gebruik vindt zijn oorsprong in de eerder vermelde afwijking tussen de

Westerse en de Oosterse kerstdatum. De avond van 5 januari, in Engeland

'Twelfth-Night' genoemd, was een hoogtepunt in de festiviteiten, die vervolgens op

6 januari ofwel 'Twelfth-Day' werden afgesloten. Bij elke van de twaalf feestdagen

hoorde vanzelfsprekend een cadeau. Dit kon tot verrassende taferelen leiden, zoals

blijkt uit het komische 'carol' The Twelve Days o(Christmas.

Vocoza wishes you a merry Christmas and a happy concert!

Michel Khali(a



KamerkoorVocoza, afkorting van Vondelpark Concertgebouwbuurt Zangers

werd opgericht in 1980. Sinds september 1990 heeft Ira Spaulding de muzikale lei

ding bij Vocoza. Het koor bestaat uit 24 geschoolde amateurzangers, waarvan zes

per stemsoort. Het repertoire van het koor beslaat bijna alle stijlperioden.

De professionele aanpak en vernieuwende programmering van Ira Spaulding resul

teerde recent in een aantal originele en spraakmakende uitvoeringen. Zo passeer

den de 'B's' van Bach, Britten, Bruckner en Bernstein, programma's met madrigalen

en negro spirituals, de 'Messiah' van Händel en een aantal unieke twintigste eeuwse

Amerikaanse koorwerken de revue.

In juni 1996

werd een suc

cesvolle toer

nee door

Duitsland,

Zwitserland

en Nederland

afgesloten met

een radio

opname voor

de Concert

zender.

Op het pro

gramma stond

'400 jaar geestelijke en wereldlijke koormuziek'. In oktober 1996 werd een radio

opname gemaakt voor het KRO-programma 'de Korenbeurs'. Dit mini-programma

stond in het teken van de romantische muziek: Brahms en Schubert.

Begin 1997 werd een programma uitgevoerd met als thema 'Sons and lovers' rond

Amerikaanse componisten als Barber en Thompson. In juni 1997 stonden:

The Unicorn, The Gorgon and The Manticore van Gian Carlo Menotti & The Seven

Last Words of Christ van Théodore Dubois op het programma.



In januari van dit jaar werd een succesvolle uitvoering gegeven van de Nelson Mis

van Haydn, het Gloria van Vivaldi en het Ave Verum van Mozart. Het seizoen werd

afgerond met een programma vol contrasten, bestaande uit twee delen. voor de

pauze muziek van Brahms, Schubert, Schumann en Reger, na de pauze een aantal

lichte stukken: Hit that jive jack, Georgia on my mind, Satin 0011,0 Lady be Good,

New York State of Mind etc. Op 7 juni jl. trad het koor op in het AVRO radio-pro

gramma Spiegelzaal met een aantal stukken uit dat programma.

Sopranen:

Alten:

Tenoren:

Bassen:

Henny Brouwer, Camiel Eijckelhoff, Hanneke Maarse,

jeske Reijs. Nora van der Schot, Syta Troelstra;

Francis Evers, Olga Hasenack,Jacqueline Hoekstra, Ester Jonk,

Annemieke Löwenthal,Annemarie deVos;

jelle Broer, Michel Khalifa, Peter Kuhn, Rende Luitjes.

Frans Moens, Pieter Nieuwint;

Bram Bos, Roland Hangelbroek, Marcel Jansen, Ed Roest,

Ton Tegelaar en Menno Tummers.

Ira Spaulding, geboren in New York, studeerde

bij Robert Simpson aan het Westminster Choir

College in Princeton. Hij gaf talrijke recitals in de 'l.S.,

gaf les in zang, koordirectie, pedagogie en

literatuur aan verschillende universiteiten.

Sinds 1981 woont hij in Europa waar hij een grote

reputatie als solist, concertzanger en koordirigent

heeft opgebouwd. Sinds 1990 is hij vast dirigent van

het Amsterdamse kamerkoor Vocoza. Ook is hij als

vaste dirigent verbonden aan het Crea Oratoriumkoor. Ira Spauling is docent aan

het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam.



Ira Spaulding vierde afgelopen seizoen zijn 25-jarig jubileum als koordirigent.

In die 25 jaar heeft hij zeer uiteenlopende koren gedirigeerd in de Verenigde Staten

en Nederland; van oratoriumkoren tot een jazz Vocaal Ensemble, vrouwen- en

mannenkoren, de St. Petersburg Boychoirs, diverse kamerkoren en het Groot

Omroepkoor van het NOB.

Als koorzanger trad hij onder ander op in Carnegie Hall en het Concertgebouw

onder leiding van dirigenten als Leonard Bernstein, Robert Shaw, james Levine en

Seiji Ozawa. Zijn brede repertoire bestrijkt werken van janacek tot Puccini.

Jan.Piet Knijff studeerde orgel bij Piet Kee en Ewald

Kooiman aan het Sweelinck Conservatorium te

Amsterdam, waar hij in 1996 het diploma Uitvoerend

Musicus behaalde. Zijn pianoleraren waren Boukje

Land en Thom Bollen. Bovendien studeerde hij

klavecimbel, kerkmuziek en muziekwetenschap.

Knijff heeft geconcerteerd in de meeste landen van

West-Europa,Tsjechië, Israël, de Verenigde Staten en

japan. Hij won prijzen bij verschillende orgelconcour

sen, waaronder de hoofdprijs en de publieksprijs bij het eerste Internationale

Bach-orgelconcours te Lausanne (Zwitserland, 1997).

Knijff maakte radio-opnamen voor onder andere KRO en NCRV. Hij is op cd te

beluisteren met het Koninklijk Concertgebouworkest en met klavecinist Glen

Wilson.Als begeleider op orgel en piano werkte hij onder meer met het Lorca

Kamerkoor, Projectkoor Cambiata en de Haarlemse Sint-Bavocantorij Oapan-tour

nee).Vocoza begeleidde hij eerder in werken van j. Haydn en Th. Dubois.

Onlangs speelde Knijff de solopartij in het pianoconcert van Serge Lancen bij het

Harmonieorkest Haarlem. In januari 1999 zal hij bij het Kennemer jeugdorkest

soliëren in het orgelconcert van Francis Poulenc. jan-Piet Knijff is ook werkzaam

als koordirigent en muziekjournalist.



o come, 0 come E.mmanuel- Gregorian Chant (arr.Alice Parker & Robert Shaw)

o come, 0 come Emmanuel, and ransom captive Irael,

That mourns in lonely exile here until the Son of God appear.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to thee, 0 Israe/.

o come, thou Day: Spring come and cheer, our spirits by Thine advent here;

Disperse the gloomy c10uds of night, and death's dark shadows put to f1jght.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to thee, 0 Israe/.

o come, thou Key of David, come, and open wide our heav'nly home;

Make safe the way that leads on high, and close the path to misery.

Rejoice! Rejoice! Emmanuel shall come to thee, 0 Israe/.

Hork! The Herald-ongels sing - F. Mende/ssohn (arr. D. Willocks)

Tijdens het 3e couplet kan het publiek meezingen

Hark! the herald-angels sing Glory to the newborn King;

Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled:

Joyful all ye nations rise,Join the triumph of the skies,

With th'angelic host proclaim, Christ is born in Bethlehem.

Hark! the herald-ange/s sing G/ory to the newborn King.

Christ, by highest heav'n adored, Christ the everlasting Lord,

Late in time behold him come offspring of a virgin's womb:

Vei led in flesh the Godhead see, Hail th'incarnate Deity!

Pleased as man with man to dweil, Jesus, our Emmanuel.

Hark! the herald-ange/s sing G/ory to the newborn King.

Hail the heav'n born Prince of Peace! Hail the Sun of Righteousness!

Light and life to all he brings, Ris'n with healing in his wings;

Mild he lays his glory by, Born that man no more may die,

Born to raise the sons of earth, Born to give them second birth.

Hark! the herald-ange/s sing G/ory to the newborn King.



Kings of Orient -J.H. Hopkins (arr. D. Willocks)

We three kings of Orient are; bearing gifts we traverse afar.

Field and fountain, moor and mountain, following yonder star:

o star of wonder, star of night, star with royal beauty bright,

Westword leading, stilt proceeding, guide us to thy perfect light (refrein)

Born a king on Bethlehem plain, gold I bring, to crown him again,

King for ever, ceasing never, over us all to reign:

Frankincense to offer have I; incense owns a deity nigh:

Prayer and praising. all men raising, worship him, God most high:

Myrrh is mine; its bitter perfume, breathes a life of gathering gloom;

Sorrowing. sighing, bleeding, dying, sealed in the stone-cold tomb:

Glorious now, behold him arise, King, and God, and sacrifice!

Heav'n sings alleluya, alleluya the earth replies:

Cara' of the Bells - M. Leontovich (arr. PJ. Wilhousky)

Hark! how the belis. sweet silver bells,

All seem to say: "Throw cares away!"

Christmas is here, bringing good cheer,

To young and old, meek and the bold.

Ding dong, ding dong, that is their song,

With joyful ring, all caroling.

One seems to hear words of good cheer

From everywhere, filling the air.

Oh, how they pound, raising the sound,

O'er hili and dale, telling their tale.

Gaily the ring, while people sing

Songs of good cheer, Christmas is here!



Merry, merry, merry, merry Christmas,

Merry, merry, merry, merry Christmas.

On, on they send, on without end

Their joyful tone to every home.

Mory had a Baby - Negro Spiritual (Wi/liam Dawson)

Mary had a Baby, my Lord!

Born in a manger.

What did they call Himl'King Jesus'.

He is called 'King jesus',

'Mighty Counsellor', 'King Emanuel',

'Mighty God', 'Everlasting Father'.

I wonder os I wonder -Appalachian Carol (arr.JJ. Ni/es & LH. Horton)

I wonder as I wander, out under the sky,

How jesus the Saviour did come for to die,

For poor on'ry people like you and like 1...

I wonder as I wander, out under the sky.

When Mary birthed jesus, 't was in a cow's stalI,

With wise men and farmers and shepherds and all,

But high from God's heaven a star's light did fall,

And the promise of ages it then did recal!.

If jesus had wanted for any wee thing,

A star in the sky, or a bird on the wing,

Or all of God's angels in heav'n to sing,

He surely could have it, 'cause he was the King.



Birthday Caral - D. Willocks

Tijdens het laatste couplet kan het publiek meezingen

Rejoice today with one accord,Alleluia,

This is the birthday of our Lord.Alleluia,

Gloria, Gloria in excelsis, Gloria, Gloria Deo! (refrein)

Shepherds abiding in the field,Alleluia

To them God's glory is reveal'd.Alleluia

And to the shepherds sore afraid, Alleluia

An angel said, 'Be not dismayed',Alleluia

'Tidings of joy to you I bring',Alleluia

'Today is born a heav'nly King: Alleluia

'And ye shall find in manger laid,' Alleluia

'The Bave in swaddling c10thes arrayed: Alleluia

A host of angels fill'd the sky,Alleluia

Thus singing praise to God on high:Alleluia

Now join we all the angelthrong,Alleluia

And let our voices swell the song: Alleluia

Coventry Caral - arr. Martin Shaw

Lully, lulla, thou Iittle tiny child, by by, lully, lullay.

o sisters too, how may we do for to preserve this day

This poor youngling, for whom we do sing, by by, lully lullay?

Herod, the king, in his raging, charged he hath this day

His men of might, in his own sight, all young children to slay.

That woe is me, poor child for thee! And ever morn and day

for thy parting neither say nor sing by by, lully lullay!

Lully, lulla, thou little tiny child, by by, lully, lullay.



The first Nowell - English traditional Carol (arr. D. Wil/ocks)

Tijdens het 3e, Se en het laatste couplet kan het publiek meezingen

The first Nowell the angel did say, was to certain poor shepherds in fields as they

lay; In fields where they lay, keeping their sheep, on a cold winter's night that was so

deep: Nowell, Nowell, Nowell, Nowell, bom is the King of Israe/! (na ieder couplet)

They looked up and sawa star, shining in the east, beyond them far;

And to the earth it gave great light, and so it continued both day and night:

And by the light of that same star, three wise men came from country far;

To seek for a king was their intent, and to follow the star wherever it went:

This star drew nigh to the north-west; a'er Bethlehem it took its rest,

And there it did both stop and stay, right over the place where Jesus lay:

Then enter'd in those wise men th ree, full rev'rently upon their knee;

And offer'd there in his presence, their gold and myrrh and frankincense:

Then let us all with one accord sing praises to our heav'nly Lord,That hath made

heav'n and earth of naught, and with his blood mankind hath bought:

o come, all ye falthful - J.F.Wade

Tijdens het 3e couplet (vrouwen), het 4e couplet (mannen), het 6e en het laatste couplet kan

het publiek meezingen

a come, all ye faithful, joyful and triumphant, a come ye, 0 tome ye to Bethlehem;

Come and behold him born the Kind of Angels:

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!

God of God, Light of Light, Lo! he abhors not the Virgin's womb;

Very God, begotten not created:

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!



See how the shepherds summoned to his cradle, leaving their f1ocks,

Draw nigh with lowly fear; we too will thither bend our joyful footsteps:

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!

Lo! star-led chieftains, magi, Christ adoring, offer him incense, gold and myrrh;

We to the Christ Child bring our hearts' oblations:

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!

Child, for us sinners poor and in the manger, fain we embrace thee, with awe and

10ve;Who would not love thee, loving us so dearly?

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!

Sing, choirs of angels, sing in exultation, sing all ye citizens of heav'n above;

Glory in the highest:

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!

Yea, Lord, we greet thee, born this happy morning, Jesu, to thee be glory giv'n;

Word of the Father, now in f1esh appearing:

o come, let us adore him, 0 come, let us adore him, 0 come, let us adore him, Christ the Lord!



loy to the World - L. Mason & I. Watts (arr.John Rutter)

Tijdens het 3e couplet kan het publiek meezingen

Joy to the world! the Lord is come; Let earth receive her King.

Let ev'ry heart prepare him room,And heav'n and nature sing,

and heav'n and nature, sing,And heav'n, and heav'n and nature sing.

Joy to the world! the Saviour reigns; Let men their songs employ,

While fjelds and f1oods, rocks, hills and plains, Repeat the sounding joy,

repeat the sounding joy, Repeat, repeat the sounding joy.

He rules the world with truth and grace,And makes the nations prove

The glories of his righteousness and wonders of his love,

and wonders of his 10ve,And wonders, wonders of his love.

Gesu Bambino - P.Yon & F.H. Martens (arr. B. Krogstad & H. de Cou)

When blossoms f10wered 'mid the snows upon a winter night,

Was born the Child, the Christmas Rose, the King of Love and Light;

The angels sang, the shepherds sang, the grateful earth rejoiced,

And at His blessed birth the stars their exaltation voiced.

o come, let us adore Him, Christ, the Lord.

Again the heart with rapture glows to great the holy night

That gave the world its Christmas Rose, its King of Love and Light;

Let ev'ry voice acclaim His name, the grateful chorus swell,

From paradise to earth He came that we with Him might dweil.

o come, let us adore Him, Christ, the Lord.

o Holy Night -AAdam (arr. John. E West)

Fall on your knees! Oh, hear the angelvoices! 0 night divine, when Christ was born!

Led by the light of faith serenely beaming, with glowing hearts by His cradie we stand;



So, led by lights of a star sweetly gleaming, here came the wise men from the Orient

land. The King of kings lay thus in lowly manger, in all our trials born to be our friend;

He knows our need, he guardeth us from danger; Behold your King! before Him

bend!

Jingle Bells - J. Pierpont (arr. D. Willocks)

Dashing thro' the snow, in a one-horse open sleigh,

O'er the fjelds we go, lauging all the way;

Bells on Bobtail ring, making spirits bright;

What fun it is to ride, and sing a sleighing song tonight. Hi!

jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way;

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!

jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way;

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!

Now the ground is white; go it while you're young,

Take the girls tonight, and sing this sleighing song.

just get a bobtailed bay, two-forty for his speed;

Then hitch him to an open sleigh and crack! you'lI take the lead.

jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way;

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!

jingle, bells, jingle, bells, jingle all the way;

Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh!

The Christmos Song - M. Torme & R. Wells (arr. Gene Puer/ing)

Chestnuts roasting on an open fjre,jack Frost nipping at your nose,

Yuletide carols being sung by achoir and folks dressed up like eskimos.

Ev'rybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright.

Tiny tots with their eyes all aglow will fjnd it hard to sleep tonight.



They know that Santa's on his way, he's loaded lots of toys and goodies on his sleigh.

And ev'ry mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly.

And so I'm offering this simple phrase to kids from one to ninety two.

Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you.

Sleigh ride - LAnderson (arr. Michaet Edwards)

Just hear those sleigh bells jingleing, ring-ting-tingleing, too.

Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.

Outside the snow is falling and friends are calling, "Yoohoo."

Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.

Giddy-yap, let's go, let's look at the show, we're riding in a wonderland of snow.

Giddy-yap, it's grand, just holding your hand.

We're gliding along with a song of a wintery fairy land.

Our cheeks are nice and rosy, and comfy cozy are we.

We're snuggled up together Iike two birds of a feather would beo

Let's take that road before us and sing a chorus or two.

Come on, it's lovely weather for a sleigh ride together with you.

There's a birthday party at the home of Farmer Gray.

It'lI be the perfect ending of a perfect day.

We'U be singing the songs we love to sing without a single stop.

At the fireplace while we watch the chestnuts pop.

There's a happy feeling nothing in the world can buy,

when they pass around the coffee and the pumpkin pie.

It'U nearly be like a picture print by Currier and Ives.

These wonderful things are the things we remember aU thru our lives!

just hear those....



Sitent Night - F. Gruber (arr. D. Willocks)

Silent night, holy night.

All is calm, all is bright;

Round yon virgin mother and child.

Holy infant so tender and mild,

Sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace.

Silent night, holy night.

Shepherds first saw the sight;

Glories stream from heaven afar,

Heav'nly hosts sing Alleluja:

Christ the Saviour is born, Christ the Saviour is born!

Silent night. holy night,

Son of God, love's pure light;

Radiance beams from thy holy face,

With the the dawn of redeeming grace,

jesus, Lord, at thy birth, jesus. Lord, at thy birth.

Once in Rayal David's city - H.j. Gaundet (arr. D. Willocks)

Tijdens het laatste couplet kan het publiek meezingen

Once in Royal David's city, stood a lowly cattle shed,

Where a mother laid her baby, in a manger for his bed:

Mary was that mother mild,jesus Christ her little child.

He came down to earth from heaven, who is God and Lord of all,

And his shelter was a stabie, and his cradle was a stalI;

With the poor, and mean, and lowly, lived on earth our Saviour holy

And through all his wondrous childhood, he would honour and obey,

Love, and watch the lowly maiden, in whose gentie arms he lay;

Christian children all must be, mild, obedient, good as he.



For he is our childhood's pattern, day by day Iike us he grew,

He was little, weak and helpless, tears and smiles like us he knew;

And he feeleth for our sadness, and he shareth in our gladness.

And our eyes at last shall see him, through his own redeeming love,

For that child so dear an gentIe is our Lord in heaven above;

And he leads his children on to the place where he is gone.

Not in that poor lowly stabie, with the oxen standing by,

We shall see him; but in heaven, set at God's right hand on high;

When Iike stars his children crowned, all in white shall wait around.

The Twelve doys of Christmos - English traditional carol (arr.John Rutter)

On the first day of Christmas my true love sent to me.

A partridge in a pear tree.

On the second day of Christmas my true love sent to me.

Two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the third day of Christmas my true love sent to me

Three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the fourth day of Christmas my true love sent to me.

Four calling birds, three French hens, twO turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the fifth day of Christmas my true love sent to me.

Five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a

partridge in a pear tree.

On the sixth day of Christmas my true love sent to me

Six geese alaying, five gold rings, four calling birds, three French hens,

two turtle doves and a partridge in a pear tree.



On the sev'nth day of Christmas my true love sent to me

Sev'n swans aswimming, six geese alaying, five gold rings, four calling birds,

three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the eighth day of Christmas my true love sent to me

Eight maids amilking, sev'n swans aswimming, six geese alaying, five gold rings,

four calling birds, three French hens, two turtle doves and a partridge in a

pear tree.

On the ninth day of Christmas my true love sent to me

Nine ladies dancing, eight maids amilking, sev'n swans aswimming, six geese alaying,

five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves

and a partridge in a pear tree.

On the tenth day of Christmas my true love sent to me

Ten lords aleaping, nine ladies dancing, eight maids amilking, sev'n swans aswimming,

six geese alaying, five gold rings, four calling birds, three French hens,

two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On th'elev'nth day of Christmas my true love sent to me

'Iev'n pipers piping, ten lords aleaping, nine ladies dancing, eight maids amilking,

sev'n swans aswimming, six geese alaying, five gold rings, four calling birds,

three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree.

On the twelfth day of Christmas my true love sent to me

Twelve drummers drumming, 'Iev'n pipers piping, ten lords aleaping,

nine ladies dancing, eight maids amilking, sev'n swans aswimming, six geese alaying,

five gold rings, four calling birds, three French hens, two turtle doves and a

partridge in a pear tree.



Vocoza houdt u op de hoogte

Wilt u blijvend geïnformeerd worden over de concerten van kamerkoorVocoza!

Vul dan meteen onderstaande bon in. U ontvangt voor elk concert een uitnodiging

met daarop het programma, de betreffende data en locaties.

Donateur worden

Voor een bedrag van dertig gulden per jaar (meer is nawurlijk altijd welkom)

wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van Vocoza en ontvangt u

2.50 lulden kortinl op de entreeprijs. Interesse, vul dan onderstaande bon in.

~----------------------------------------------------- --------I

Meer informatie? Vul dan deze bon in.

o Ik wil donateur worden van VOCOZA Stuur mij daarom een

acceptgiro.

o Ik wil geen donateur worden van VOCOZA Ik wil wel graag op

de hoogte worden gehouden van de concerten van Vocoza.

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Tel:

Deze bon kan worden opgestuurd naar:

KamerkoorVOCOZA, t.a.v. Camiel Eijckelhoff

Emmastraat 29
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