Programma
Vrouwenkoor Kwintessens bestaat sinds 1993.
Het koor kenmerkt zich door een afwisselend repertoire. Het brengt
een combinatie van (licht) klassieke muziek met uitstapjes naar de
wereldmuziek en de hedendaagse muziek.
Er wordt meerstemmig gezongen in vele talen.
Kwintessens verzorgt regelmatig concerten voor een breed publiek,
doet mee aan korenfestivals en treedt - ook op uitnodiging - op in
verzorgingshuizen.
Dirigente Justina Oosters voltooide in 1990 haar studie piano
aan het Utrechts Conservatorium bij Alwin Bär en in 1995
de studie orkestdirectie aan het Tilburgs Conservatorium
bij Jac van Steen. Voorts studeerde zij koordirectie aan het
conservatorium in Zwolle.
Momenteel is zij dirigente van Vrouwenkoor Kwintessens in
Amstelveen en van zanggroep Een Glinsterend Spoor in Haarlem.
Als pianiste treedt zij regelmatig op, vormt ze een duo met zowel een
violiste als een celliste en wordt ze regelmatig gevraagd als
koorbegeleidster. Daarnaast geeft zij pianolessen.
Pianiste Tilly Keessen
Keessen studeerde aan het Amsterdams
Conservatorium bij Nelly Wagenaar, waar zij de diploma’s docerend
musicus en uitvoerend musicus cum laude behaalde. Daarna zette zij
haar studie voort bij Felix Hupka.
Zij trad regelmatig op met verschillende Nederlandse orkesten,
waaronder het Concertgebouw Orkest en heeft deel uitgemaakt van
allerlei ensembles, waaronder het Gemini ensemble. Met dit
ensemble trad zij regelmatig op voor radio en TV en gaf zij concerten
in binnen- en buitenland.
De laatste jaren heeft zij zich vooral toegelegd op kamermuziek
en vormt zij een duo met celliste Judith Jamin.

Away in a manger
Angelus ad pastores ait
La fede
God rest you merry, gentlemen
Sweet was the song
A Christmas lullaby
Klein drieluik:
- Een lange reis
- Wiegelied
Noël

W.J. Kirkpatrick
Juan de Castro
Gioacchino Rossini
English Traditional Carol
arr. David Willcocks
Benjamin Britten
Eddie Richman
Hans Broekman /
J.W.F. Werumeus Buning
Charles Gounod

Pauze

Ständchen
Kerstnacht
O vos omnes
Il est né, le divin enfant
What child is this (Greensleeves)
Een lied om Eva
O Kersnacht
White Christmas
A Merry Christmas

Franz Schubert
Hendrik C. van Oort /
M. Boddaert
Tomás Luis de Victoria
Oudfrans Kerstlied
arr. Kurt Suttner
English Traditional
arr. B. Dewagtere
Albert de Klerk
Anton van Duinkerken
arr. Petra Hermans
Irving Berlin
English Traditional Carol
arr. John Rutter

