Ann Janssens studeerde klassieke zang aan de muziekconservatoria van Gent,
Antwerpen en Brussel, waar ze diverse eerste prijzen en hogere diploma’s voor
kamermuziek en zang behaalde. Ann profileert zich voornamelijk als
zangdocente en concertsoliste. Als dirigent leidt ze de gemengde koren
MusicAmi uit Mortsel, Hisiste uit Hingene, Diversiteitskoor Alieco uit Wilrijk;
het jeugd- en volwassenenkoor De Vagebonden uit Edegem en het
Vrouwenkoor SanseveriaPlus uit Duffel. Ann is sinds kort ook de drijvende
kracht achter La Muze. La Muze voorziet uitvaartmuziek door professionele
muzikanten. Contact Ann: 0497/411000-ann@muziekmeesters.be
Erik Demarbaix studeerde theorie aan het Muziekconservatorium te
Antwerpen, alsook koordirectie bij Roger Leens. Nadien vervolmaakte hij zich
in koordirectie bij Ludo Claesen aan het Conservatorium te Maastricht. Hij
werkt als voltijds koorconsulent voor Koor&Stem en zet zich volledig in voor
het koorleven in Vlaanderen in al zijn facetten.
Sinds mei 2001 heeft Erik Demarbaix de leiding van het vrouwenkoor
Sanseveria uit Duffel. In januari 2010 aanvaardde hij ook de artistieke leiding
over het Philharmonisch Koor van Antwerpen.
Contact Erik: erik.demarbaix@koorenstem.be
Hanna Grociak.
De harpiste Hanna Grociak werd geboren in Poznan (Polen). Zij studeerde harp
aan het Muziekconservatorium van haar geboortestad bij Katarzyna
Staniewicz. Zij ontving de Mieczyslaw Karlowicz-Medaille en werd laureate van
de Nationale Wedstrijd voor Jonge Harpisten in Warschau. Tussen 1983 en
1985 werkte zij als 1e harp solo aan de Filharmonie en het Muziektheater van
Poznan. Hanna behaalde verschillende Eerste prijzen aan het Koninklijk
Muziekconservatorium van Brussel, ging studeren in Venetië en was 1e
harpiste en soliste bij o.a. de Beethoven Academie en het Filharmonisch orkest
van Luik met optredens in binnen- en buitenland.
Johan De Lombaert
Johan is pianist en dirigent. Hij studeerde pedagogie, hobo en later koordirectie
bij wijlen Juliaan Wilmots aan het muziekconservatorium te Brussel. Hij werkte
zo'n 15 jaar als leraar aan verschillende muziekacademies en middelbare
scholen en gaf 10 jaar les op verschillende Europese scholen in Brussel. Hij
werkte ook 10 jaar als medewerker van Radio 3 (het huidige Klara) en is een
gewaardeerde (vrijwillige) medewerker bij Koor en Stem. Als koorzanger zong
hij zelf o.a. bij Currende, het Nederland Bachkoor en het Brussels
Kathedraalkoor.

Vrouwenkoren Sanseveria is de overkoepelende naam voor de koren
‘Sanseveria’ en ‘SanseveriaPlus’.
Onze beide koren werken onafhankelijk van elkaar, met een eigen dirigent,
programma en concerten. Maar we werken ook intens samen en
ondersteunen elkaar. Als ‘zusterkoren’ zijn we samen sterk.

Sanseveria zingt al sinds koorjaar ’95-’96 en vierde dus reeds zijn 20-jarig
bestaan. Onder de inspirerende leiding van Erik Demarbaix is het koor verder
uitgegroeid tot wat we nu zijn. Wij brengen afwisselende muziek uit alle tijden,
van klassiekers tot hedendaagse componisten. Van bij de start was en is het
een grote uitdaging om jonge stemmen aan te trekken om te genieten van het
'samen musiceren'. Zingen bij Sanseveria werkt aanstekelijk en geeft je een
dosis energie. Samen met onze dirigent streven we naar perfectie in klank en
harmonie.

SanseveriaPlus werd opgericht in 2013. De leden zijn allemaal 45+. Met een
knipoog noemen wij ons dus “een jong koor voor gevorderde stemmen.”
Onder de bekwame leiding van Ann Janssens smelten onze mooie, rijpe
zangstemmen samen tot een rijke, harmonieuze koorklank en werken we
gedreven aan de uitbouw van een boeiend repertoire.
Jong van hart, gaan wij met veel enthousiasme voor optimale muzikale
kwaliteit.

Info: koorsanseveria@gmail.com - www.vrouwenkorensanseveria.be

Volgende kooractiviteiten
Zaterdag 6 januari, ’s namiddags en ’s avonds, zingen wij Driekoningen. Op die
manier willen wij een oude traditie levendig houden en tegelijk wat centjes
werven waarmee wij onze koorwerking kunnen verzekeren.
Misschien komen wij aan jouw deur zingen… Maar als je graag een miniconcertje ten huize bestelt, geef dan een seintje via mail of telefoon:
koorsanseveria@gmail.com - 0484 05 28 71
Gloria! Zondag 25 februari, 16.00u. viert SanseveriaPlus 5 jaar samen zingen
met een grandioos lustrumconcert in de kloosterkapel van de zusters van
Covabe.
Op dit feestconcert brengen we zowel religieuze als profane, hedendaagse als
klassieke werken. En uiteraard heffen we nadien het glas en toasten we op de
toekomst.
Koor zoekt Vrouw
Heb je genoten van dit concert? Dan heb je misschien zin om met ons mee
te zingen? De Vrouwenkoren Sanseveria verwelkomen steeds goede
sopranen en alten.
Wij bieden:
- elke woensdag een boeiende en gezellige repetitieavond
- de motiverende en deskundige leiding van onze dirigenten
- professionele stemcoaching
- een toffe vriendenkring
Wij zoeken:
- enthousiaste zangeressen met een basiskennis van notenleer
- gemotiveerd om de repetitie wekelijks te volgen
Welkom in één van onze beide koren!
Ben je jonger dan 45 jaar? Dan kan je instappen bij Sanseveria.
De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.30u. tot 22.30u. in
The Box (Kunstfabriek) te Duffel.
Info: koorsanseveria@gmail.com of 015 20 54 79
Ben je ouder dan 45 jaar?
Dan verwelkomt SanseveriaPlus je graag.
De repetities vinden plaats op woensdagavond van 20.00u. tot 22.00u. in het
bibliotheekcentrum te Duffel.
Info: koorsanseveria@gmail.com of 0484 05 28 71

KERST!
SanseveriaPlus o.l.v. Ann Janssens
Arr. Jean Anne Shafferman
Sebastiaan van Steenberge
Ruth Morris Gray

Minuet Noel
Gloria!
Christmas Shopping blues

Arr. Rachel P. Mohlman
Ola Gjeilo
Bob Chilcott

It came upon a midnight clear
Northern Lights
Can you hear me?

Hanna Grociak Harpsolo
Nicolas Charles Bochsa

Morceau d’expression

Sanseveria o.l.v. Erik Demarbaix
Rudi Tas
Maori Lullaby, arr. Gwyn Arch

Pacem
Hine e Hine

Paul Csonka

Concierto de Navidad – deel 1
Amoroso Pastorcillo
Concierto de Navidad – deel 3
La Nana

Paul Csonka
Reijo Kekkonen
Arr. Stuart Nicholson

Alleluia
King Jesus hath a garden

Vrouwenkoren Sanseveria o.l.v. Ann Janssens en Erik Demarbaix
Armand Preud’homme
John Rutter
Thomas Juneau
Eric Whitacre

Susa Nina & Stille Nacht
Tomorrow shall be my dancing day
Resonet in Laudibus
Kalá kalá uit Five Hebrew Love Songs

Hanna Grociak: harp
Johan De Lombaert: piano

Kristel Verrelst: presentatie
Steven Oorts: geluid en licht

Stille Nacht
Stille nacht, heilige nacht
Alles slaapt, eenzaam wacht
Bij het Kindje ’t hoog-heilige paar
Rond de kribbe zingt d’engelenschaar
Slaap in hemelse rust
Stille nacht, heilige nacht
David’s zoon, lang verwacht
Wordt door d’herders begroet in de stal
Op de bergen klinkt vreugdegeschal
Heil de redder is daar
Stille nacht, heilige nacht
’t Godlijk Kind vreedzaam lacht
Liefde spreekt uit zijn mondeken teer
Komt knielt allen bij ’t kribbeken neer
Schenkt hem allen uw hart.

Toelichting bij dit programma
Arr. Jean Anne Shafferman: Minuet Noel
‘The first Noel’ is een bekende, traditionele Engelse Christmas carol. In dit arrangement
werd hij ingenieus met het ‘Menuet in G’ van J.S.Bach gecombineerd tot een bijzonder
mooie kerstsong.
Sebastiaan Van Steenberge: Gloria!
Sebastiaan Van Steenberge (1974) is een Vlaamse organist, dirigent en componist,
sedert 2000 kapelmeester van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal te Antwerpen.
‘Gloria in excelsis deo!’ Hij schreef deze lofzang der engelen in opdracht van Koor en
Stem. In deze compositie komt de lofzang in alle uitbundigheid tot zijn recht.
Ruth Morris Gray: Christmas Shopping blues
Zoveel pakjes te kopen! Ik weet niet wat te kiezen … Zal ik voor iedereen het perfecte
cadeautje vinden? … Ik heb de ‘Shopping blues’.
Ruth Morris Gray (1961) is componist, koordirigent en lerares.
Arr. Rachel P. Mohlman: It came upon a midnight clear
Op een heldere nacht daalden de engelen naar de aarde. Ze bespeelden hun gouden
harpen en zongen “Vrede op aarde voor de mensen van goede wil”.
Een traditionele Christmas carol.
Ola Gjeilo: Northern Lights
Pulchra es amica mea, suavis et decora sicut Jerusalem.
Je bent mooi, mijn vriendin, lieflijk en bekoorlijk als Jeruzalem…
Deze tekst uit het Hooglied van Salomon wordt al eeuwenlang als Mariahymne
gebruikt. Schoonheid is het thema van dit lied. Het noorderlicht inspireerde de
Noorse componist Ola Gjeilo (1978) voor de muziek.
Bob Chilcott: Can you hear me?
Kan je mij zien? Kan je mij voelen? Kan je mij horen? Dit lied beschrijft de wereld gezien
door de ogen van een doof kind. Dit stukje, met begeleiding van gebarentaal, opent
ons hart voor mensen die de wereld op een andere manier beleven. Een uitnodiging
tot communicatie in de kerstperiode. Bob Chilcott (1955, UK), is zanger, koordirigent
en componist van talloze koorwerken.
------------------------------------------Rudi Tas: Pacem
Rudi Tas (1957) is een internationaal gelauwerd koorcomponist. Vele van zijn werken
werden bekroond met prijzen! Kenmerkend zijn: zijn métier als koorcomponist,
respect voor traditie en stijlkennis, het zoeken naar evenwicht in emotie en
vormgeving! Hij schreef een mooie compositie van een citaat uit de liturgische viering
"Dona nobis pacem". Geef ons de vrede.
Maori Lullaby, arr. Gwyn Arch: Hine e Hine
Mooi Maori wiegelied geschreven in 1907 door Prinses Te Rangi Pai in een
arrangement van Gwyn Arch.

Paul Csonka: Concierto de Navidad – deel 1, Amoroso Pastorcillo
Paul Csonka: Concierto de Navidad – deel 3, La Nana
Paul Csonka (1905-1995) is hoofdzakelijk een operacomponist, een Oostenrijker met
Joods bloed. Tijdens een concerttournee in Amerika met het Salzburg Operagezelschap
voltrok zich de ‘Anschluss’ in zijn geboorteland. Terugkeren was uitgesloten en Csonka
belandde in Cuba. Tijdens zijn verblijf daar schreef hij o.a. dit Concierto de Navidad.
Reijo Kekkonen: Alleluia
De Finse componist Reijo Kekkonen (1962) is de koorconsulent van Sulasol, de Finse
koororganisatie. Daar is hij voornamelijk verantwoordelijk voor de uitgave van vele
koorwerken van Finse componisten. Reijo is steeds op alle internationale
muziekbeurzen en festivals aanwezig waar hij een onverdroten promotor van Finse
koormuziek is. Zelf een bescheiden man, maar dankzij hem zingt de ganse wereld werk
van Finse koorcomponisten.
Traditional Dutch Carol, arr. Stuart Nicholson: King Jesus hath a garden
Een vreugdevol kerstlied in een arrangement van Stuart Nicholson.
Het origineel is het Vlaamse volkslied ‘Heer Jesus heeft een hofken’, daterend uit de
13de eeuw.
------------------------------------------Armand Preud’homme: Susa Nina & Stille Nacht
Het Susa Nina dateert uit begin jaren ’50. Het werd voor het eerst door een solistje
van het Edegems knapenkoor tijdens een radio-uitzending live gezongen.
Sindsdien is het één van de meest populaire ‘hedendaagse’ Vlaamse kerstliederen
geworden. En hoewel niet bedoeld passen refrein en het kerstlied Stille Nacht
wonderwel in elkaar!
John Rutter: Tomorrow shall be my dancing day
Tomorrow shall be my dancing day is een middeleeuwse kerst carol en belichaamt de
opwinding van de liefde van Christus voor zijn ‘bruid’. Deze carol behoort wereldwijd
tot het repertoire van alle koren en werd door talloze componisten getoonzet.
John Rutter (1945) is dé meester van prachtige vocale melodieën, maar altijd goed
gekruid in de harmonie. Anders gezegd: goed in het oor liggend, maar de uitvoerders
moeten steeds op hun ‘qui vive’ blijven.
Thomas Juneau: Resonet in Laudibus
Het feestelijke Resonet in Laudibus is het 3de deel uit het mystieke werk ‘O Magnum
Mysterium’ voor gelijke stemmen en harp van de Amerikaanse componist Thomas
Juneau (1977). Vanuit een kleine ritmische cel ‘Eija’ laat de componist het ganse werkje
ontwikkelen tot een ware kerstvreugde.
Eric Whitacre: Kalá kalá uit Five Hebrew Love Songs
Eric Whitacre, de meest populaire koorcomponist, heeft zelfs een status als een
popster. Hij schreef de 5 Hebrew Love Songs op liefdesgedichten van de Israëlische Hila
Plitmann, destijds zijn lief maar ondertussen zijn vrouw.

Wij danken onze sponsors
Advocatenassociatie LM&DS - Grote Nieuwedijkstraat 417, Mechelen - www.lmds.be
Bakkerij Van Rompaey-Van de Poll - Provinciestraat 3, Duffel
Duffels Autobedrijf - Peugeot - Mechelbaan 30/2, Duffel
KBC Bank & Verzekering - Kerkstraat 40, Duffel - www.kbc.be
Belle&Beau - Kerkstraat 3, Duffel - www.belle-et-beau-juwelen.be
Bloemenloods - Berlaarbaan 384, O.L.Vrouw Waver
Buurtwinkel, Kerkstraat 14, Duffel
De Pelikaan - Gemeentestraat 2, Duffel
Dhr. en mevr. Van Loven-Baets - Kiliaanstraat 59, Duffel
Dieltjens keurfruit-groenten-bloemen - Liersesteenweg 71, Duffel
De Wilg (het Wilgenhof) - Bruul 12, Duffel
Dominic Schilderwerken - Rechtstraat 142, Duffel - 0475 843975
Eos - Gemeentestraat 14, Duffel
Frituur Frit-Ness - Mijlstraat 11, Duffel
Groep Van Haute AXA - Drabstraat 28, Kontich - www.groepvanhaute.be
Hair2care - Hondiuslaan 80, Duffel - www.hair2care.be
Het Gildenhuis - Stationsstraat 1, Duffel
Het Ridderke - Kiliaanstraat 49, Duffel
Instituut Thaïs - Wouwendonkstraat 21, Duffel - 015 314772
La Muze Uitvaartmuziek - ann@lamuze.be - www.la.muze.be
La Scala - Leopoldstraat 3-5, Duffel - www.lascalafashion.be
Meubelen Noordkaap - Aarschotbaan 42, Putte - www.noordkaap.be
Mollekens-Celis - Nijverheidstraat 39, Duffel - www.mollekens-celis.be
Optiek Van Bael - Kerkstraat 20, Duffel - www.optiekvanbael.com
Ondernemers Actief - Rumstsestraat 28, Reet - www.ondernemersactief.be
Reynaers Aluminium - Oude Liersebaan 264, Duffel - www.reynaers.be
Sanké - Hondiuslaan 80, Duffel - www.sanke.be
Sleutels en Sloten - Hoogstraat 12, Mechelen
Standaard Boekhandel - Kiliaanstraat 15, Duffel
Vaca Publiciteit - Nijverheidsstraat 2c, Duffel - www.vaca.be
Verzekeringen Goovaerts&Partners - Schaaruit 10, Duffel
Gemeente Duffel en Provincie Antwerpen

