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 Thema-avond: “laat de kersttijd volop klinken”      
 AG, Parklaan 93, Eindhoven. Parkeren bij de achteringang aan de 

Fazantlaan. 
Woensdag 7 december 2023 
Aanvang: 20.00 uur 

PROGRAMMA    
                                        

Arrangementen van 
stukken van: 
Lee Evans 
Hugh Martin 
Dave Brubeck 
 

 Jingle Bells 

We wish you a merry Christmas 

Have yourself a merry Christmas 

Winter Wonderland 

   
 
 
 

  Rein de Graaf, piano 
 

Peter Cornelius 1824-1974 Die Hirten 
Christus der Kinderfreund 
Simeon 
Die Könige 

   
 
 
 

  Birgitte Jonkers, zang en Rein de Graaf, piano 
 

J. Haydn 
C.W. von Gluck 
P.I. Tchaikowsky 

1732-1809 
1714-1787 
1840-1893 

Capriccio in G Hob. XVII-1 
Melodie uit Orpheus 
Valse Sentimentale, opus 51, nr. 6 
 

   
 
 
 

  Wim van de Hoek, piano 
 

Pauze 
Ludo Baghuis 
 

1943 Vrede 
 

     Ludo Baghuis, piano 
 

Ans Bressers  Eigen werk 
 

     Ans Bressers, zang en harp en Ludo Baghuis, piano 
 

Lee Evans  Here we come a- wassailing 
Silent night 
O Christmas tree 
What child is this 
The first Noël 
It came upon a midnight clear 
God rest you, merry gentlemen 
Ding dong merrily on high 

   
 
 
 

  Harald Ihle, piano 
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Gelieve dit programma mee te nemen; in de zaal zijn géén programma’s beschikbaar. 

 
 

KOMENDE MUZIEKAVONDEN in 2023 

    Beschikbare ruimte  

 

Maandag 30 januari OKK Reguliere muziekavond 75 min. 

Dinsdag 28 februari OKK Reguliere muziekavond 90 min. 

Dinsdag  28 maart OKK Muziek voor de pauze en 
ALV 

45 min. 

Vrijdag 28april OKK Reguliere muziekavond 90 min. 

Donderdag 25 mei OKK Podium zonder Drempel; na 
de pauze reguliere 
muziekavond 

PZD: 30 min. 
Na pauze: 45 min. 

Woensdag 28 juni AG Reguliere muziekavond; na 
de pauze Open Podium 

45 min. 
45 min. 

Dinsdag 12 september  OKK Reguliere muziekavond 90 min. 

Maandag  9 oktober OKK Reguliere muziekavond 90 min. 

Donderdag  9 november OKK of 
CKE 

Twee-piano avond 90 min. 

Woensdag  6 december AG Muziekavond: Thema-avond 90 min. 
Aanmeldingen om op te treden en inlichtingen over de programmering bij Harry Rozemuller; aanmelden ‘onder  
voorbehoud’ en op langere termijn is mogelijk (h.rozemuller@on.nl)  
Gaarne vroegtijdig aanmelden o.v.v. uitvoerende(n) (in gewenste volgorde), het uit te voeren werk (titel, 
 jaar, componist, toonsoort, opus nummer etc., delen) en tijdsduur.  

 

 

 

BESTUURSMEDEDELINGEN 
 

  

 
NIEUWS OVER EN VAN LEDEN 
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Informatie over de musici/stukken van de Thema-avond  op 7 december 2022 
 
Rein de Graaf  
Lee Evans (1933 - ....) maakte een boek met arrangementen van bekende  Kerst songs. 
Evans was Professor of Music aan de  Pace University in New York. 
Niet te verwarren met de bekende jazz pianist Bill Evans. 
 
1.Jingle Bells  
2.We wish you a merry Christmas  
3.Have yourself a Merry Christmas(H. Martin, arr. J. Althouse/R. de Graaf) 
Het is geschreven in 1943 door Hugh Martin en Ralph Blane en als eerste gezongen door 
Judy Garland in the 1944 MGM musical Meet Me in St. Louis. 
4.Winter Wonderland (Dave Brubeck 1920 – 2012) 
"Winter Wonderland" is geschreven in 1934 door Felix Bernard en tekstschrijver Richard 
Bernhard Smith.  
De eerste opname is van Richard Himber, en later is het meer dan 200 keer gecoverd door 
verschillende artiesten. Het arrangement is van de bekende jazz pianist  Dave Brubeck. 
 

Birgitte Jonkers 
De vier Kerstliederen die ten gehore worden gebracht zijn een selectie uit Weihnachtslieder 
op.8,eenliedcyclus van 6 liederen gerelateerd aan Kerstmis, door Peter Cornelius. 
Tussen 1856 en 1870 zette hij deze en andere eigen gedichten op muziek, voor zang en 
piano. 
Hij droeg de liederen op aan zus Elisabeth Schily. 
 
Ans Bressers  
Op mijn 58e begon ik aan een nieuwe loopbaan. Ik liet al mijn zekerheden los en besloot 
echt mijn droom te volgen. Eigen liederen schrijven en uitvoeren. 
Een “singer-songwriter” die in het kader van “forever young” de fluisteringen in mijn hart wil 
uitdrukken. Ik schoolde me professioneel in het bespelen van de harp, de zang en in het 
schrijven van arrangementen. 
Begeleid door harp, piano en/of drums schrijf ik “chanson-achtige” liederen die voortkomen 
uit een bron van liefde, vriendschap, verbinding met de natuur en ook vanuit 
maatschappelijke betrokkenheid. Zowel het licht als de schaduw in het leven worden door 
mij in muziek en in poëtische teksten omarmd. 
 
Ludo Baghuis 
Ik ging in 1962 studeren aan de TU/e en op kamers. Weg de huiselijke piano waarop ik 9 jaar 
les had genoten. Na afstuderen weer een piano in huis. Helaas kon ik vele geliefde stukken 
niet meer spelen. Improvisatie werd mijn muzikale voorkeur. Totdat een goede vriend me 
vroeg om samen op te treden voor optreden bij het eeuwwisselingsfeest van de Lionsclub.  
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Dit was de start van veel samenspel: 1 klarinettist, 2 fluitisten en 1 cellist. Als begeleider 
hield ik een heel repertoire in de vingers. We genoten van de vele uitvoeringen en ook ons 
publiek! Inmiddels maak ik meer ruimte voor mijn eigen improvisaties. 
 
 
 
Harald Ihle 
Harald groeide op in een muzikaal gezin in Oslo. De ouders, Harald en zijn jongere zusje 
vormden een blokfluitkwartet dat barokmuziek speelde, waarmee ze in de plaatselijke kerk 
op oudejaarsavond optraden. Zusje Marit groeide uit tot een handige pianiste, maar Haralds 
viool- en pianolessen waren niet erg succesvol en werden dan ook na betrekkelijk korte tijd 
beëindigd. Een klasgenoot op de middelbare school – tevens drummer - sleepte hem echter 
mee naar jazzconcerten, iets wat leidde tot liefde voor deze muziekvorm en beetje bij beetje 
ook tot gepingel op de piano. Samen met een bevriende klarinettist richtten ze een trio op, 
die na een tijdje buiten de deur ging spelen bij diverse gelegenheden. Op latere leeftijd ging 
Harald ook in koren zingen en is de accordeon erbij gekomen. Tevens kwam hij meer of 
minder toevallig terecht in uiteenlopende ensembles waar hij nog steeds lid van is. Daar 
wordt salon- en volksmuziek, klezmer, chansons en meer serieuze muziek uitgevoerd. 
Vanavond speelt hij op de piano een cyclus van kerstliederen in een jazzarrangement van 
zijn favoriete arrangeur Lee Evans. 
 
 


