Årets Julekoncert med CHORUS SORANUS og SELANDIA BRASS.
Selandia Brass og Chorus Soranus har igen i år indgået et unikt samarbejde om at skabe en flot
klassisk julekoncert for brassband og kor, som det bl.a. kendes fra England.
Julekoncerten bliver fremført i Herlufsholm Kirke i Næstved, den 14.12, kl. 19.30 og vil blive
bundet sammen med små historiefortællinger af sognepræst Morten Brøgger.
Chorus Soranus kommer fra Sorø og er et klassisk kor på ca. 50 medlemmer, der blev stiftet i
1967 af Knud Vad, og siden har haft en omfattende koncertvirksomhed i både ind– og udland.
Igennem årene har koret samarbejdet med Sorø Internationale Musikfestival.
Korets repertoire spænder fra gregoriansk sang, over danske sange til klassiske oratorier (i
2023: Brahms Requiem).
Selandia Brass består af 25 messingblæsere og slagtøj, og er hjemmehørende i Slagelse.
Orkesteret har sine rødder i den britiske brasstradition, er særdeles aktivt i det lokale kulturliv
og holder koncerter i samarbejde med lokale talenter, kirkekoncerter med/uden kor og
arrangerer en årlig sammenspilsdag med nationale og internationale instruktører, med det
formål at skabe netværk og udvikling på tværs.
På repertoiret til aftenens julekoncert er der en perlerække af kendte danske julesange og
salmer samt engelske Christmas Carols som kor og orkester vil opføre både a cappella og
sammen.
Som fælles numre opføres bl.a. ”Stjernen lyser over Betlehem” af Philip Faber, arrangeret af
Jacob Vilhelm Larsen og ”A Christmas Fantasy” af Gordon Langford. Publikum får ligeledes
mulighed for, at synge med på de dejlige julesalmer ”Dejlig er jorden” og ”Det kimer nu til
julefest”.
Kor og orkester glæder sig meget til at skabe en fantastisk julestemning i Herlufsholm Kirke.
Der venter publikum en hyggelig og stemningsfuld aften, hvor den smukke messingklang vil
blive forenet med de flotte korstemmer.
Chorus Soranus dirigeres af Kristine Vad, og Selandia Brass af Andras Spang Olsen.
Yderligere oplysninger på http://www.chorus-soranus.com/ og http://selandia-brass.dk/
Julekoncerten er den fjerde i rækken af fælles julekoncerter og har i de foregående år tiltrukket
et stort publikum.
Billetsalg fra kl. 19.00. Entré 75 kr. Gratis for børn og unge under 18 år.
Det er muligt at reservere billetter på jetteglavind48@gmail.com og mobil 30542920.

