
Romantiek
in de zomer

Brahms – Beethoven – Mendelssohn

ZATERDAG 18 JUNI 2022, 20.00 UUR
Nicolaaskerk, Voorhaven 124, Edam

Merel van Geest sopraan
Wim Voogd en Jacco Lamfers piano

Benjamin Bakker dirigent 

Toegangskaarten à €10,00 verkrijgbaar via www.zangedam.nl en aan de zaal
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FEESTELIJK NAAR HET LICHT
Of je nu de geboorte van Christus viert, of de herinwijding van de 

tempel in Jeruzalem, of het weer lengen van de dagen – voor vrijwel 
iedereen is december van oudsher een feestmaand. Zeker nu, na 
ruim anderhalf jaar corona-beperkingen. Daar hoort natuurlijk 
feestelijke muziek bij. Johann Sebastian Bach, een zeer gelovig 

mens, heeft voor deze periode de feestmuziek bij uitstek geschre-
ven: het magistrale Weihnachtsoratorium. Van de oorspronkelijke 

zes cantates gaat Zang Edam er dit jaar vier uitvoeren. 

Zoals u van ons gewend bent, zal het koor begeleid worden door 
professionele musici: het Nationaal Symfonisch Kamerorkest en vier 

solisten. Onder de inspirerende leiding van  dirigent Benjamin 
Bakker gaan we er samen een mooie uitvoering van maken.

Graag heten we u welkom in de feestelijk aangeklede Grote Kerk om 
te genieten van dit kerstconcert.

Zang Edam gaat weer concerten 
organiseren! Om te beginnen een kort 
concert op een zomerse zaterdagavond

Onder leiding van dirigent Benjamin Bakker staat Zang Edam weer 
klaar om u te vergasten op schitterende koormuziek met begeleiding 
op de vleugel en aangevuld met een professionele sopraan voor de 
solopartijen. Deze avond gaan we van Brahms het Schicksalslied uit-
voeren en deel IV van het Deutsches Requiem. Op een bewerking van 
het adagio uit Beethovens Mondscheinsonate klinkt het Kyrie van zijn 
tijdgenoot Gottlob Bierey. En van Mendelssohn zingen we de zeven-

delige toonzetting van Psalm 42. Dat belooft veel moois.  

Het zou ons niet verbazen als u zich door dit concert geïnspireerd 
voelt om ook mee te komen zingen. Dat kan. 

Op zondag 11 december brengt Zang Edam een kerstconcert rond 
enkele delen van het Weihnachtsoratorium van J.S. Bach. U kunt 
zich daarvoor aanmelden als vast lid of als projectdeelnemer.  

Kijk op de website www.zangedam.nl voor meer informatie.
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