Geachte bezoeker,
Wilt u meer van ons horen,
dan heeft u de volgende mogelijkheden:
 stuur

een e-mail naar een bestuurslid,
(adressen staan op onze website) en we houden u op de hoogte van de komende activiteiten;

 wordt zanger, kom gerust vrijblijvend eerst

langs tijdens een repetitieavond, donderdag
tussen 19.45 en 22.00 uur, in “Ons Huis” achter
de Taborkerk, Prinsesselaan 8 Ede;
 wordt donateur, jaargift minimaal € 15,=. U

ontvangt ons blad “De Stemband” en jaarlijks
een korting op één entree;
 wordt vriend(in) van EME, jaargift minimaal

€ 50,=. U ontvangt ons blad “De Stemband” en
jaarlijks één gratis concert en u wordt uitgenodigd voor onze jaarlijkse opening van het seizoen met BBQ;
 wordt adverteerder in ons verenigingsblad

Vera Aalbers (1998)
heeft les gehad van
Geeske Telgen en
heeft nu vier jaar les
van Wout van de
Berg, fluitist bij het
Hexagon Ensemble.
Op haar 9e heeft ze
voor het eerst meegedaan aan het Nationaal
Fluitconcours. Ze won toen de componistenprijs.
Naar aanleiding hiervan trad zij op voor de radio.
Twee jaar later werd ze 2e in haar categorie. In
maart van dit jaar won zij een 2e prijs tijdens de
finale van het Prinses Christina Concours, afdeling
Oost. Vera trad op in de Koepel te Lunteren en
met het Torenkamerkoor uit Wageningen. Verder
verleent zij haar medewerking aan kerkdiensten.

“De Stemband”. Neem voor meer informatie
contact op met het bestuur via onze website.

Vera Aalbers (dwarsfluit)
Roland Aalbers (piano)
Klein Koor
uit het Enka Mannenkoor Ede

Algehele leiding:

Maarten-Jan Dongelmans

WWW.ENKAMANNENKOOREDE.NL

Wilhelmus (samenzang)
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den Vaderland getrouwe
blijf ik tot in den doet.
Een prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!
Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
Uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Bortnianski, Boedy imja
‘Looft de Heer mijn ziel’ (EME)

Wat de toekomst brenge moge
(samenzang)
Wat de toekomst brenge moge,
Mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig kalme moed!

Weber, Jagerskoor uit de opera Der
Freischütz (EME en piano)

Heer, ik wil de liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij,die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.

(trad.) Russische Maria-hymne (EME)
Mozart, Brüder last uns lustig sein uit
de opera Zaide KV 344
(EME en piano)

Mozart, Variaties over het lied Willem van Nassau KV 25
(piano, Roland Aalbers)

Gelukkig vaderland (samenzang)
Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt.
Als daar men moord en brand
de vijand rondom zwermt,
en dat men meent: hij zal
’t schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft,
dat Hij ‘t zijner eer
dees overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht
des Heren al gewracht!
O Heer, o Heer, O Heer,
Hoe groot is uwe macht!
Wagner, Pelgrimskoor uit de opera
Tannhäuser (EME en piano)
Verdi, Slavenkoor uit de opera Nabucco
(EME en piano)

Verdi, Kruisvaarderskoor uit de opera
I Lombardi (EME en piano)
Chaminade, Concertino voor fluit
opus 107 (fluit, Vera Aalbers en piano,
Roland Aalbers)
(trad.) It’s me, o Lord (Klein Koor)
(trad.) Lo yissa goy (Klein Koor en piano)

Schönberg, Bring him home uit de musical Les Misérables (Klein Koor en piano)
(bew. Groll) Balkanfeuer (EME en piano)

Dostal, Fliegermarsch uit de operette
Der fliegende Rittmeister (EME en piano)
Giesen, Domine salvam fac
(EME en piano)

