
Vier uw bedrijfsfeest 
met kerst in stijl
en huur een koor van klasse in: 
Kamerkoor Vocoza met Eén nacht ijs



Een feestelijke afsluiting van het jaar
Menig bedrijf sluit het jaar feestelijk af. Met een groots 
feest voor het personeel, een stijlvolle borrel of een sjiek 
diner. 

Dit jaar kan het nóg bijzonderder, met een optreden 
van één van de beste kamerkoren die Amsterdam rijk 
is: Kamerkoor Vocoza, onder leiding van de bekende 
Amerikaanse dirigent Ira Spaulding. 

Voeg dus klasse toe aan de jaarafsluiting van uw bedrijf, 
met een sprankelend, maar zeker niet clichématig 
kerstconcert van Kamerkoor Vocoza. 

Kamerkoor Vocoza is nog beschikbaar op dinsdagavond 19 
december 2006 en vrijdagavond 22 december 2006. Het 
precieze programma (zie pagina 4) kan in overleg worden 
samengesteld.

In diezelfde week is het verder mogelijk om Vocoza 
in achttallen (octetten) in te huren, met een kleiner 
programma.

Voor boekingen belt u met Bram Bos: 020 4710 767 
of 06 517 43228. Email: bram.bos@vocoza.nl

Eén nacht ijs
Ragfi jne koormuziek in de aanloop naar kerst

Kerstmis zou fris moeten zijn. Fijnzinnig. Dun als het ijs van 
één nacht vorst. Want laten we wel wezen: de kern van dat 
feest is teer. Maar wat wordt het in de regel? Een lauwe 
dikke deken van zeurende, zwaar aangezette gezelligheid. 
Vet en veel. Afgezet met een traag stromende saus van 
muzak, die vanuit elke winkel over je heen loopt. Brrr.
 Dat moet anders. En Kamerkoor Vocoza zet de toon voor 
Kerst 2006 met een sprankelend programma koormuziek 
voor kerst, dat de zinnen betovert als het ochtendlicht over 
een pasbevroren meer. Omdat kerst over het grote mysterie 
gaat, en niet over het grote geld. 
 Vocoza put uit het reservoir aan muziek voor kerst, die 
het van de tinteling moet hebben, en niet van het zwelgen. 
Zoals de kerstmotetten van Francis Poulenc uit de jaren 
vijftig van de vorige eeuw: zijn O Magnum Mysterium laat 
je het onbestemde gevoel ervaren dat je leven ergens ver-
bonden is met een diepere orde. Zonder dat je precies weet 
welke. Vocoza graaft verder: met twee andere werken op 
dezelfde tekst, van Victoria en Lauridsen: het grote myste-
rie, maar dan vervat in blijdschap en overgave, zoals een 
prille liefde.
 De betovering van één nacht ijs gaat over in de blijd-
schap van een berijpte ochtend, met vrolijke en verrassende 
liederen uit Spanje en Amerika: het Alleluia van Randall 
Thompson, Ríu, Ríu, Chiu van Greenberg, en Whither’s 
Rocking Hymn van Vaughan Williams. Vier traditionele 
Nederlandse kerstliederen, dof van het stof, krijgen nieuwe 
glans in arrangementen van Jetse Bremer. Wie dacht nog 
eens ‘Laat ons met harten reine’ te horen, zonder in een 
historisch kostuumdrama terecht te komen?



www.vocoza.nl/kerst/

Het mogelijke programma
Een programma naar wens en duur is samen te stellen 
uit de volgende stukken:

O Come, O Come Emmanuel
 Gregorian chant, arr. Alice Parker and Robert Shaw (1968)
Mary Had a Baby

William L. Dawson
Il Est Né, le divin Enfant
 Traditional French, arr. Alice Parker (1991)

O Magnum Mysterium
 Tomás Luis de Victoria, arr. Alice Parker and Robert Shaw

Vier Nederlandse kerstliederen - Jetse Bremer
 Er is een kindeke geboren op aard
 Herders hij is geboren
 Laat ons met Harten reine
 O Herders, laat uw bokken & schapen

Alleluia
 Randall Thompson (1940)
Ríu, Ríu, Chíu
 Anonymous, arr. Noah Greenberg

Uit: Quatre motets pour le temps de Noël - Francis Poulenc (1952)
 O Magnum Mysterium
 Hodie Christus Natus Est

Carol of the Bells
 Mykola Leontovich, arr. Peter J. Wilhousky
Ya viene la vieja
 Traditional Spanish, arr. Alice Parker and Robert Shaw

Ira Spaulding (dirigent)


