Kinder- en tienerkoor
Jedaja is in 2007 opgericht en heeft 70 leden
in Ede en 20 in Veenendaal. Onderscheiden
worden in leeftijdscategoriën: kids , young en
girls. Veel aandacht is
voor zingen, mimiek en
beweging. Dirigente is Wilna Grandia. Wilna is daarnaast muziekleerkracht, geeft les aan blokfluitgroepen en begeleidt het studieorkest van
de Harmonie. Jedaja wordt begeleid door een trio: piano Martine
v.d.Plas, dwarsfluit Tieneke de Groot, cajón (slagwerk) Thijs Grandia.
Tineke Roseboom (sopraan) heeft haar opleiding
voltooid bij het ArtEZ conservatorium te Arnhem. Ze
is reeds een veel gevraagde soliste op Nederlandse en
ook buitenlandse podia. Als studio-zangeres zingt ze
voor filmoptredens enz. Daarnaast heeft Tineke een
eigen zangpraktijk, is docente aan de Koorschool Midden-Nederland en gastdocente aan een zangschool in
Whenzou (China).
Erik Onnink studeerde piano op het ArtEZ conservatorium. Tegelijkertijd studeerde hij communicatie
aan de HAN te Arnhem. Sindsdien is hij redacteur
en regisseur bij KRO Radio 4. Erik is begeleider op
piano van diverse koren en neemt deel aan enkele
duo’s: met Paula Vos (lichte muziek) en Dianne van
Giesbergen (klassiek, pop, filmmuziek).
Maarten-Jan Dongelmans heeft de algehele leiding van dit concert. Maarten-Jan is reeds 21 jaar
dirigent van dit koor. Daarnaast is hij dirigent van
een vijftal andere koren. Tevens is hij journalist
en geeft hij presentatie bij de opera live bij CineMec en Pathé. Dit jaar werd hij voor zijn muzikale
werkzaamheden ridder in de orde van Oranje Nassau.
Wij (dirigent en alle andere medewerkenden) wensen u een
mooi en sfeervol concert toe.

Programma It's Christmas Time!
EME, Jedaja en sopraan:

H.J. Gauntlett (bew. J. Besselink/M.-J. Dongelmans),
Once in royal David's city

EME:


(Tradional), Love came down at Christmas



(Traditional, bew. R.J. Maddern Williams),
The Star of Bethlehem

EME:



(Traditional, bew. G. van der Horst), Echo Carol
S. Schwartz, In whatever time we have

EME en sopraan:

EME en sopraan:

(Traditional, bew. N. Luboff), Still, still, still
Sopraan:

G.F. Händel, He shall feed his flock
Jedaja-GIRLS:

Away in a manger

Jesus child

Hark the herald angels sing
Sopraan:

G.F. Händel, Rejoice greatly
Jedaja-YOUNG en Jedaja-GIRLS:

Bless the Lord

This little light of mine

Our God

Love shine a light
Samenzang:
(Traditional, bew. D. Willcocks), O, come all ye faithful
O come, all ye faithful, Joyful and triumphant!
O come ye, O come ye to Bethlehem;
Come and behold him
Born the King of Angels:
O come, let us adore Him, (3×)
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, (3×)
Christ the Lord.
Sing, choirs of angels, Sing in exultation,
Sing, all ye citizens of heaven above!
Glory to God, glory in the highest:
O come, let us adore Him, (3×)
Christ the Lord.



(Traditional, bew. G. van der Horst), The first Nowell



J. Hairston (bew. M. Koekelkoren), Mary's Boy Child



F.X. Gruber, Silent Night

EME:

FINALE
EME en Jedaja:


J.H. Hopkins, We three kings

Highlights medewerkenden:
Het Enka Mannenkoor bestaat dit jaar 90 jaar. Het jubileumjaar is op
30 januari gevierd met het jubileumconcert in CineMec (Expozaal), met
medewerking van Ernst Daniël Smid, Claudia Wijers en jeugdkoor Pure
Voice voor 850 bezoekers. Vervolgens was er een jubileumfeest. Op dit
moment is in historisch museum Ede een kleine expositie waarbij wordt
stilgestaan bij de diverse aspecten van het verenigingsleven.

