Kerstconcert Bamestra Nova 10 december 2022, aanvang 20:00 uur

Op zaterdagavond 10 december zal vocaal ensemble Bamestra Nova een kerstconcert geven in de
Johannes de Doper kerk in Grootebroek. Hoofdwerk tijdens dit concert zal het Magnificat van Johann
Sebastian Bach zijn. Dit werk bestaat uit 12 delen. Sommige delen worden door het gehele ensemble
gezongen, maar er zijn ook delen die solistisch of in duet gezongen worden. Bach schreef dit werk in
1723. Op eerste Kerstdag 1723 werd dit werk na de Vespers in het Latijn opgevoerd. In Bach’s tijd
werd het Magnificat na de vespers op zaterdagen en zondagen gezongen in het Duits. Alleen op de
belangrijkste kerkelijke feestdagen (Pasen, Pinksteren, Kerstmis en de 3 Maria-feestdagen) werd het
werk in het Latijn gezongen. Wij zingen op 10 december de Latijnse versie van het Magnificat. Naast
het Magnificat krijgt u een afwisselend geheel van kerstliederen te horen uit vele landen, met zowel
moderne als traditionele stukken. Uiteraard krijgt u een Stille Nacht en een Ave Maria te horen, maar
dan wel anders dan u wellicht gewend bent. Es ist ein Ros’ entsprungen; in Dulci Jubilo, Winter
Wonderland zijn een paar van de overige liederen. Dit concert zal u dan ook goed in de kerstsfeer
brengen.
Bamestra Nova is een vocaal ensemble dat oorspronkelijk in de Beemster is opgericht (Bamestra is
de Latijnse benaming voor de Beemster). Het ensemble bestaat uit 12 geschoolde zangers uit de Kop
van Noord-Holland en bestaat in wisselende samenstelling inmiddels zo’n 30 jaar. Jaarlijks worden
meerdere concerten gegeven. De muzikale leiding en de begeleiding is in handen van Jean-Luc
Vriend. De afgelopen jaren hebben we door de Corona-pandemie geen kerstconcerten kunnen
geven, maar dit jaar kunnen voor het eerst sinds 2019 weer zingen. Wij hopen u te ontmoeten
tijdens ons kerstconcert op 10 december a.s. De toegangsprijs bedraagt €15 per persoon en het
concert begint om 20.00 uur. Kaarten zijn te bestellen via de website www.bamestranova.nl (klik op
de knop “Kaarten”). Eventueel kunt tegen contante betaling ook aan de kerk kaarten kopen, zolang
de voorraad strekt). Verdere informatie kunt u vinden op onze website www.bamestranova.nl
Eventueel:
Bamestra Nova bestaat uit:
Sopranen:
Alten:
Tenoren:
Bassen:

Jenneke Oomen – Nicoline Sijpheer – Bianca de Heer – Cobi de Bruijn
Mariette van Berkum – Monika Wolters – Nettie Kat
Nico Bakker – Bart Vervaat
Hans van Niekerk – Peter Glim – Fred Jansen

