Kerst, Gemengd koor Polyhymnia, Siskin en luchtmacht.
Gemengd koor Polyhymnia uit Olland, verzorgt in samenwerking met Siskin uit
Sint Oedenrode een kerstconcert. Dit concert zal plaatsvinden op zondag 20
december om 14.00 uur in Cultureel Centrum Mariëndael te Sint-Oedenrode,
onder leiding van Nicole Friedrich-Krijnen. En de luchtmacht dan? Daar is
Polyhymnia te gast op de kerstviering voor het luchtmachtpersoneel.
Het kerstconcert is voor gemengd koor Polyhymnia, een koor met 47 leden, één van
de hoogtepunten in het jaar. Ook deze keer belooft dit concert een groot succes te
worden, mede dankzij de intensieve voorbereiding. Bovendien krijgt het concert een
extra dimensie door het optreden van de zanggroep Siskin, bestaande uit Thea van
Bergen-Timmers, Dianne Timmers, Anja Koldenhof-Timmers, zang, en Thom
Koldenhof, piano.
Tijdens dit concert zal
Polyhymnia voornamelijk
niet-alledaagse
kerstliederen zingen, in
verschillende talen, o.a in
het Catalaans. Ook
hebben we enkele nieuwe
kerstliederen, waaronder
het prachtige O Jesulein
Süss van Johan Sebastian Bach.
Alle liederen van Polyhymnia worden zonder begeleiding gezongen. Onder leiding
van Nicole Friedrich- Krijnen is er hard aan dit programma gewerkt.
Muziek, met name zingen, is de
zussen Thea, Dianne en Anja
Timmers met de paplepel
ingegoten. Naast een actief
zangersleven in allerlei koren,
vormen ze samen met Thom
Koldenhof (pianist) de groep
Siskin en bedachten ze al veel
ludieke liedjesprogramma's. In
oktober 2014 was Siskin te gast
in de serie Mathieu
Dirvenconcerten van Het Roois
Kultuur Kontakt.
De groep bracht toen sfeervolle evergreens en nostalgische songs ten gehore onder
de titel "Een koffer vol verhalen".

Tijdens dit kerstconcert brengt Siskin kerstliederen in allerlei stijlen: luisterliedjes,
close harmony, medleys en een vleugje klassiek.Thom tekent voor de begeleiding
aan de vleugel én voor de muzikaal uitdagende arrangementen van het repertoire.
Speciaal voor deze gelegenheid heeft Thom het stemmige kerstlied Ring Christmas
Bells gearrangeerd voor het koor Polyhymnia, 3 vrouwenstemmen (Siskin) en piano.
Het stuk gaat deze middag in premiere.
Een lust voor het oor en voor ieder wat wils. Dat wordt genieten! Want dat is de
grootste uitdaging van Polyhymnia en Siskin, genieten en laten genieten van
heerlijke samenzang!
De toegang is gratis. Het concert begint om 14.00 uur en duurt tot circa 16.00 uur. Na
afloop is een vrijwillige bijdrage voor de gemaakte kosten zeer welkom.
U ziet wel, er zijn redenen genoeg om op deze mooie muzikale middag Cultureel
Centrum Mariëndael te bezoeken. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor ons
kerstconcert.
Een paar dagen na dit concert zal Polyhymnia op kerstavond de Kerstviering voor
Luchtmachtpersoneel opluisteren. Deze vindt plaats op vliegbasis Eindhoven. Gezien
de hoge eisen die het ministerie van Defensie stelt aan de muzikale kwaliteiten, is dit
voor het koor Polyhymnia een hele eer.Het betreft een besloten bijeenkomst.
Voor meer informatie raadpleegt u www.koorpolyhymnia.nl.
Of u neemt contact op secretarispolyhymnia@gmail.com

