Wachet auf!
Van ochtendgloren naar ondergaande zon, van geboorte naar hemelvaart. U hoort het
ochtendgloren en de geboorte in het motet Ego Dormio (ik slaap, maar mijn hart is wakker, het
motet Wachet auf (word wakker), via twee vrolijke liedjes over hoe kip en haan tot kuikentjes
komen (Ein Hennlein weiss en Kicke hi hi), tot het madrigaal Ride la Primavera dat de komst
van de lente bezingt. De hemelvaart en de ondergaande zon hoort u in Da Jakob vollendet
hatte (toen Jacob stierf), So fahr ich hin zu Jesu Christ (ik ga onderweg naar Jezus Christus)
en Abendlied (avondlied).
Heinrich Schütz – Ego Dormio, et cor meum vigilat
Hugo Distler – Wachet auf, ruft uns die Stimme op.12 nr.6
Antonio Scandello - Ein Hennlein weiss
Heinrich Schütz - Ride la Primavera
Johann Hermann Schein - Kicke hi hi
Johann Hermann Schein - Da Jakob vollendet hatte (uit Israelsbrünnlein, 1623)
Heinrich Schütz - So fahr ich hin zu Jesu Christ SWV 379
Josef Rheinberger – Abendlied op.69, nr.3

Alexander Kamerkoor o.l.v. Marc Bökkerink
Ons volgende programma is de mis van Byrd en nieuwe muziek van MacMillan, Tavener en
Whitacre. Wil je meezingen? Meld je op alexanderkamerkoor@hotmail.com.
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