Samen zingende de kerstdagen in met Vocalis?
Stille nachten, herders op de velden, koude winternachten, pril geluk in een stal en
vrolijke kerstdagen, het wordt allemaal bezongen door het koor Vocalis bij de
kerstsamenzang vrijdag 17 december om 20.00 uur in de sfeervolle kerk van de H.
Joannes de Doper in Katwijk aan de Kerkstraat 70. Naast diverse kerstliederen met
samenzang en speciaal ingestudeerde liederen van Vocalis in drie talen wordt er
mogelijk ook een enkele verbindende sfeervolle tekst voorgedragen. De entree is
natuurlijk gratis, komt allen tezamen, en de kerkdeuren gaan rond 19.30 uur open.
Vocalis, bestaande uit ruim dertig Vocalisten, vindt het heel leuk om met u samen o.l.v.
dirigent Aldert Prast en muzikaal begeleider Niek van der Meij kerstliederen te zingen. Een
fraaie selectie van het zeer uitgebreide kerstrepertoire wordt door het koor in deze periode nu
dan ook ingestudeerd. Er is niet alleen veel te horen maar ook te zien via de beide
beamerschermen. Alle teksten, met pakkende kerstillustraties, worden via deze beamers
gepresenteerd voor het geval u het elfde coupletje van ‘Midden in de winternacht’ toch niet
meer kent. Wat ook te denken van de sfeervolle kerstaankleding met de brandende kaarsen en
de waxinelichtjes bij de glas-in-loodramen van deze fraaie kerk?
Wat kunt u muzikaal verwachten met deze kerstsamenzang?
Voor iedereen is deze kerstsamenzang een unieke gelegenheid om anoniem als bas of sopraan
heerlijk hard, maar zuiver, uit te halen bij de teksten over de liggende herdertjes en het Gloria
van de engelenschare. Zomaar lukraak een keuze uit wat er samen gezongen gaat worden:
‘Stille Nacht’, ‘Midden in de winternacht’, ‘Nu zijt wellekome’, ‘Ere zij God’ en nog veel
meer met natuurlijk ook een afsluitende muzikale kerstuitsmijter. Van Vocalis kunt u onder
andere verwachten: ‘Een licht in jou geborgen’, ‘Joy tot he world’, ‘Riu, riu’ en nog enkele
andere kerstpareltjes. Wilt u weten welke? Meld u dan snel aan bij de organisatie van deze
kerstsamenzang vrijdagavond 17 december!
Midden in de winternacht ging de kerkdeur open…
Agnes Bol, voorzitter van het koorbestuur: ,,Het is zo mooi weer samen te mogen zingen waar
we vorig jaar de kerstvieringen online moesten beleven. Deze avond is het dus een unieke
gelegenheid om muzikaal samen te komen. Samen gaan we er zeker iets moois van maken.
Het slotlied wordt een machtig mooie samenzang en als de applausmeter voldoende uitslaat
belooft de organisatie zeker nog een muzikale kerstuitsmijter. En u bent zo na afloop van deze
samenzang vast en zeker in de juiste stemming gekomen om naar het kerstfeest toe te kunnen
leven. Meer dan van harte aanbevolen dus! Uw waardering kan na afloop natuurlijk ook in
klinkende munt of briefpapier worden getoond bij de deurcollecte na afloop om de onkosten
te bestrijden. Komt allen dus vrijdag 17 december en… kom tezamen zou ik zeggen!”
Belangrijk om te weten als u wilt komen
De kerkdeuren gaan al rond 19.30 uur open vanwege de verplichte coronacheck. Bij aankomst
moeten alle bezoekers van 13 jaar en ouder dus hun coronatoegangsbewijs laten zien
(vaccinatiebewijs / herstelbewijs / negatieve uitslag via testen voor toegang). Aanmelden
vooraf is dan ook verplicht bij Vocalis Katwijk ( info@vocaliskatwijk.nl ) met de naam van
de contactpersoon en het aantal gasten dat meekomt. U heeft een vrije zitplaats naar
beschikbaarheid. En… vol is vol!

