ALL INCLUSIVE!
Kerstscratch Renkum 12 december 2021
Op deze zondag leiden Christel
Gelderman en Wilbert Staal de
Kerstscratch van Renkum. Op die dag
studeren ongeveer 60 zangers aan
vierstemmige Engelse carols om die 's
avonds voor publiek uit te voeren samen
met de Portugese zangeres Maria Joāo
Carmo. Ben je een enthousiaste
koorzanger en lijkt je dit een leuke en
motiverende uitdaging, meld je aan!
Datum en plaats
zondag 12 december 2021 12:00 – 22:00
OLV Kerk, Dorpsstraat 1, Renkum
Uitvoering: zondag 12 december 20:00
Engelse carols
Het repertoire bevat typische Engelse
koor arrangementen van traditionele
Engelse kerstliederen met composities
van oa. David Willcocks en John Rutter.
Dirigent Wilbert Staal voltooide zijn
koordirectiestudie in Amsterdam aan het
Sweelinckconservatorium bij Daniel Reuβ.
Wilbert werkte met het Gelders Bach
Ensemble, Audite Nova, de Nijmeegse
studentenkoren Alphons Diepenbrock en
Carmina Ludicra, het Oost-Nederlands
Kamerkoor, het Brabants Kamerkoor, het
Hollands Vocaal Ensemble, het Arnhems
Kamerkoor en Kamerkoor Kalliope. Hij
dirigeerde opera’ s, operettes, de ‘oude’

grote werken met koor, orkest en solisten
als de ‘Johannes Passion’ van Bach, alsook
uitdagende a capella koorwerken zoals
het dodecafonsiche ‘Friede auf Erden’ van
Schönberg. Wilbert is ook actief als
bedrijfstrainer en docent.
Dirigent Christel Gelderman studeerde
koordirectie aan het conservatorium
Arnhem en zang bij Gerda van Zelm en
Lida Dekkers.
Christel is dirigent van de Liemers Cantorij
in Zevenaar en mannenkoor Het
Herenakkoord in Arnhem. Daarnaast zingt
ze als sopraansolist. Daarbij richt zij zich
voornamelijk op de oude muziek
waaronder muziek van Dufay, Praetorius
en Dowland. Zij zingt regelmatig in
Bachkantates de sopraanaria’s. Sinds
2008 heeft zij een zangpraktijk aan huis.

Zangeres Maria João Carmo studeerde op
het Instituto Gregoriano de Lisboa. Ze
vervolgde haar muziekopleiding aan de
Escola Superior de Música de Lisboa met
de bachelor (1999) en de master (2001)
Klassieke Zang. Vervolgens kwam ze naar
Nederland waar ze in 2003 aan het
Conservatorium Amsterdam bij Paula de
Wit het UM-diploma Klassieke Zang
behaalde. Zij vertolkt veelal liederen en
opera-aria’s uit de Romantiek.

Kosten van deelname
Koorzangers betalen € 64,-.
(tot 25 jaar € 39,-)
Dit is inclusief koffie, thee en een heerlijke
avondmaaltijd. De bladmuziek en
oefenbestanden worden via mail
verstrekt.
Repetities
De repetities zijn in de sfeervolle kerk
Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming,
Dorpsstraat 1 in Renkum op 12 december
2021 van 12.00 – 18.30.
Maaltijd van 18.30- 19.30
Aansluitend om 20.00 uur het concert.
De koorleden gaan een bereidheid aan de
muziek thuis voor te bereiden.
Meer informatie en aanmelden
Enthousiast geworden?
Meld je aan via onderstaande link of via
email of vraag meer informatie via email:
mail@christelgelderman.nl
of bel met dirigent Christel Gelderman:
06 40 34 81 31
of bel met dirigent Wilbert Staal:
06 40 25 78 91
www.kerstscratch.nl

Reacties van deelnemers
Yoni: “Ik vond het een heerlijke dag,
waarbij er serieus en onder deskundige
leiding aan een uitdagend kerstrepertoire
gewerkt werd en we de dag eindigden
met een mooi kerstconcert in een
sfeervolle kerk.”

Kerstscratch

Truus Roelofs: “Ik heb weer volop
genoten. Ik geniet van jullie aanpak, van
de prachtige liedkeuze. Het zijn niet enkel
de standaard Christmascarols, maar ook
een aantal die wat minder gangbaar zijn.
Dat vormt voor mij de uitdaging. Jullie
aanpak is geweldig. Als ik de stem van
Maria hoor, en dan onze bijdrage, heb ik
moeite om de tranen in te houden, zo
mooi vind ik het.”
Marielle: “Wat heb ik genoten van de
Kerstscratch. Vol energie en passie
leidden Wilbert en Christel de dag en
kregen ze het voor elkaar om een groep
'samengeraapte' zangers van noten echt
muziek te laten maken. De dag vloog
voorbij. Na een heerlijk buffet traden we
op en ik was heel trots op het resultaat.
Ook het publiek was erg enthousiast. Voor
iedereen die twijfelt over deelname:
gewoon doen! Je krijgt er een geweldige
dag vol muzikaal genot, leuke mensen en
veel energie voor terug.”

zondag 12 december 2021

“Een geweldige manier om
in de kerstsfeer te komen!”
www.kerstscratch.nl

www.kerstscratch.nl

