Komende concerten Northern Voices
We zingen in het voorprogramma van het Nederlands Kamerkoor op 19 april
2018 in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.
Zaterdag 2 juni 2018 geven we een concert in de Nicolaaskerk van Vlieland.
Gezocht
Wij zijn op zoek naar enkele enthousiaste sopranen, alten en tenoren.
Heeft u interesse? Wij nodigen u van harte uit op de open repetitie van dinsdag 19 december om 19.45 uur in het kerkje van Tolbert.
Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.northernvoices.nl.
Gastenboek
Heeft u genoten van dit concert? Laat het ons en anderen weten door een
reactie achter te laten in het gastenboek op de website van Northern Voices.
Hartelijk dank!
Vriend van Northern Voices
Met uw steun kunnen wij ook in de toekomst kwalitatief hoogwaardige
concerten verzorgen. Word vriend van Northern Voices en steun ons met een
bedrag van € 35,- per jaar.
Als vriend van Northern Voices krijgt u 2 toegangskaarten voor een concert
naar keuze per jaar gratis en houden we u op de hoogte van komende concerten en andere belangrijke zaken.
U kunt zich aanmelden via: www.northernvoices.nl.
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A Feast of Carols
Kamerkoor Northern Voices
Northern Voices bestaat momenteel uit 28 enthousiaste leden komend uit de drie
noordelijke provincies. Zij brengen een breed repertoire van Engelse koormuziek en
Bach tot Britten, Pärt, Gjeilo en Lauridsen. Vorig jaar vierden zij hun 5-jarig jubileum
in de Der-Aa kerk in Groningen met een uitvoering van de Coronation Anthems van
Händel. Het koor, met ervaren zangers, is ambitieus; zingen is een gedeelde passie.
Het staat onder de bezielende leiding van dirigent Edwin Velvis.
Vocale solisten
Northern Voices heeft de traditie dat de vocaal goed geschoolde koorleden tijdens
concerten ook solistisch optreden. Vanavond brengen Nathalie Hoek (sopraan) en
Sijtske Pol (alt) ieder een aria uit de Messiah van Händel ten gehore. Gerda Kruizinga
(alt) en Henk van Urk (bas) soleren bij de uitvoering van het lied ‘In the bleak midwinter’ van Holst.
Edwin Velvis (dirigent)
Dirigent Edwin Velvis studeerde schoolmuziek, zang en koordirectie aan het Stedelijk
Conservatorium in Groningen en bij de SNK te Utrecht. Jarenlang is hij actief geweest
als zanger in het Roder Jongenskoor en later bij The Gents. Edwin is als dirigent werkzaam bij verschillende koren in Noord-Nederland en behaalde meerdere keren prijzen
op korenfestivals. Hij geeft zangles en verzorgt regelmatig workshops stemvorming bij
koren. Hiernaast organiseert hij culturele reizen ‘waar muziek in zit’. In mei 2017 organiseerde hij een reis langs kathedralen in diverse Franse steden (www.edwinvelvis.nl).
Henk de Vries (organist)
Henk de Vries is (cantor)organist van de Petruskerk te Zuidbroek en de Jacobuskerk
te Zeerijp. In 2016 is hij benoemd als organist tijdens de Martinidiensten in de
Martinikerk te Groningen. Henk is als Master of Music afgestudeerd aan de
conservatoria van Den Haag, Groningen en Hamburg voor de hoofdvakken Orgel en
Kerkmuziek. Tevens volgde hij de Landelijke Opleiding Tot Orgeladviseur (LOTO). Sinds
2014 is hij als orgeladviseur van de Martinikerk in Groningen verantwoordelijk voor
de conditie van de twee beroemde historische orgels. Hij is internationaal werkzaam
als concertorganist, doceert tijdens masterclasses en is een gevraagd jurylid tijdens
(inter)nationale orgelconcoursen en festivals. Daarnaast is Henk artistiek leider van
het vocaal ensemble de Dutch Choral Singers.

Programma
Koor
Once in royal David’s City		

David Willcocks (1919 – 2015)

Welkomstwoord
Koor
How beautiful upon the mountains
A tender shoot				
Ding, dong! merrily on high		

John Stainer (1840 – 1901)
Otto Goldschmidt (1829 – 1907)
Charles Wood (1866 – 1926)

Alt solo: Sijtske Pol
How beautiful are the feet (Messiah)

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Koor en solisten
In the bleak mid-winter			

Gustav Holst (1874 – 1934)

Koor
I wonder as I wander			
The little road to Bethlehem		

John Rutter (* 1945)
Michael Head (1900 – 1976)

Orgel intermezzo: Henk de Vries
Improvisatie
Koor
I saw three ships			
This Christmas night			
Sans Day Carol				

David Willcocks (1919 – 2015)
Malcolm Williamson (1931 – 2003)
John Rutter (* 1945)

Sopraan solo: Nathalie Hoek
But who may abide (Messiah)		

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759)

Koor
Joys seven				
Spotless Rose				
Sussex Carol				

Stephen Cleobury (* 1948)
Ola Gjeilo (* 1978)
David Willcocks (1919 – 2015)

