Beste naobers,
Een nieuwe redactie, een nieuwe Naoberpraot. De laatste editie verscheen een
jaar geleden. We repeteerden toen voor ons jubileumconcert: Mozart en Bach.
In maart 2019 hebben we gezongen over Grenzeloze Liefde, een fantastisch
thema. Voor wie niet kon komen luisteren: beide concerten zijn goed
ontvangen. Er was enthousiast publiek en we hebben met veel plezier
gezongen.
Het laatste nieuws leest u in deze Naoberpraot.
Molenberg
Intussen gaan we door met
opluisteren van de vieringen in de
kapel van de Molenberg te Groenlo.
We doen dat met veel plezier
tweemaal per jaar, als tegenprestatie voor het gratis gebruik van
de kapel als oefenruimte. Enkele
tientallen bezoekers, meestal
bewoners van het zorgcentrum met
hun naasten en begeleiders, nemen

deel aan de viering. Vooraf vindt
overleg plaats met de dienstdoend
voorganger. Naast de uitgekozen
koorstukken zingen we ook de
reguliere gezangen, psalmen of
samenzangliederen. Het is een
intieme bijeenkomst en na afloop
drinkt het koor gezamenlijk koffie in
de ontmoetingsruimte van de
Molenberg.
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Cathedral Sounds
En ja, dan is het alweer bijna 2020. Op 1 december staat ons volgende optreden
op de agenda. Een adventsconcert in de H. Calixtusbasiliek te Groenlo, de kerk
met het verlichte kruis op de toren, in de wijde omtrek te zien. Onder het motto
‘Van het donker naar het licht’ brengen we het programma Cathedral Sounds. De
akoestiek in de Calixtus is veelbelovend. Tijdens de ‘Bachdag’ in november, de
extra oefenzaterdag, zetten we de puntjes op de i.
Over het programma
Advent is de periode voor kerst. We bereiden ons voor op de komst van Jezus
Christus. In huizen en kerken wordt advent symbolisch zichtbaar gemaakt door
een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke
zondag steekt men een kaars aan. Op de laatste zondag voor kerst branden alle
kaarsen. We gaan ‘van het donker naar het licht’.
Ons programma op deze eerste adventszondag gaat van verwachting en
verlangen via een smeekbede om vrede naar het licht, met muziek van
componisten uit de zestiende eeuw tot onze eigen tijd. Het programma is
thematisch ingedeeld, zoals hieronder is te zien.
VAN HET DONKER NAAR HET LICHT

Verwachting/verlangen
Let all mortal flesh keep silence - Sir Edward Bairstow
Veni veni Emmanuel - Zoltán Kodály
De mens
Nun komm, der Heiden Heiland - Michael Praetorius
Lieber Herr Gott, wecke uns auf - Johann Christoph Bach
Merk auf mein Herz - Johannn Christoph Bach
Maria
Bogoroditse Devo - Sergei Rachmaninov (uit Vespers)
Ave Maris Stella- Trond Kverno
Ave Maria - Javier Busto
Smeekbede om vrede
Magnificat - Herbert Howells
Dona Nobis Pacem - Peteris Vasks
Het licht
O Nata Lux - Morten Lauridsen
Lux Aurumque - Eric Whitacre
O Magnum Mysterium - Javier Busto
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Nieuwe website
De nieuwe website is in de lucht. Voor de koorleden is er een apart toegankelijk
ledenportaal. In de komende weken zullen we gegevens, foto’s en teksten nog
aanvullen.
Voor het bouwen van de website zijn we veel dank verschuldigd aan Miranda
Vaags. Zij heeft er iets moois van gemaakt. Let op! Het webadres is nieuw:
www.achterhoeksbachkoor.net

Facebook
Om een nog groter publiek te
bereiken maken we gebruik van een
Facebook-account. Daarmee spelen
we snel en interactief in op actuele
gebeurtenissen. Kijk en reageer op
Achterhoeks Bachkoor!
Kijk eens naar het vogeltje!
Voor de nieuwe website, maar
ook omdat het hoog tijd was, is
het koor opnieuw op de foto
gezet. Sopraan Franca Noort (21,
ons jongste koorlid) volgt een
opleiding tot fotograaf en heeft
een mooi groepsportret
gemaakt. Kijk maar op de site.
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De Calixtus
Onderweg naar de woensdagse repetitie, tussen parkeerterrein en de
Molenberg, passeren we altijd de H.Calixtusbasiliek, ook wel de nieuwe
Calixtuskerk genoemd, omdat ‘de oude’ op de Markt staat. In deze kathedraal
van de Achterhoek zingen we op 1 december ons adventsconcert. “Wat een
indrukwekkend gebouw is dat toch”, zei iemand. “En er zijn zoveel bakstenen in
verwerkt. Hoeveel mensen zullen daaraan hebben gewerkt?”
Die vraag is niet beantwoord maar op de website www.calixtus.nl valt veel te
lezen over deze kerk. Hij is gebouwd in slechts achttien maanden! De eerste
steenlegging was in mei 1907. De plechtige inwijding vond plaats in juli 1908,
dus nog voordat de bouw klaar was. De aanneemsom bedroeg 128.500 gulden.
Mensen zonder hoogtevrees kunnen in de wintermaanden een afspraak maken
om de toren te beklimmen en te genieten van het uitzicht over Groenlo en
omliggend gebied. Mail daarvoor naar torenbeklimmen@calixtus.nl
In de zomer kan dat natuurlijk ook, maar dan zijn de gidsen op vaste tijden
aanwezig voor rondleidingen en beklimmingen. Alle informatie is te vinden op
de website.

Wie maak ik blij?
Voor de liefhebber: een aantal langspeelplaten met
klassieke muziek. Onder andere Beethoven, Bach, Händel,
Mozart, Mendelssohn, Schubert. Ook een lp met ‘onbekende
opnamen’ van Maria Callas.
Info bij Harmien Toebes: htoebes@kpnmail.nl
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