Het Cantabilekoor dankt :
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E.H. pastoor en de kerkfabriek voor het gebruik van deze kerk
Gasthof Vonck voor de bereidwillige medewerking
Fotograaf Frans Willems en Jacob Van Belle voor de geluidsopname
Onze sponsors : Elektro Crabbe-Spinoy, Bloemsierkunstenaar
André Dierickx en Schoonheidsinstituut Parfumerie Athena

Ik heb je lief … (Stef Bos)
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan mijn leven
Dan om het even wat
Ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever liefste
Elke dag
Wat ik ook wil zeggen
Jij krijgt mijn woorden klein
Was ik maar een dichter
Dan kon ik dichter bij jou zijn

Was ik maar het bloed
Dat door jouw lichaam stroomt
Dan sliep ik in je hart
En ik woonde in jouw hoofd
Want ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever dan mijn leven
Dan om het even wat
Ik, ik heb je lief
Ik heb je liever
Liever Liefste
Elke dag

Liefdesmatinee
met Cantabile
Zondag 15 februari om 10.30 u.

in de kerk van Baardegem
Na het concert biedt Cantabile u een receptie aan
in de feestzaal van Gasthof Vonck.

Baardegem-Dorp 90 • Baardegem • 052 35 47 47

Programma

Adelijn, bruin maagdelijn

Oud-Hollandsch volkslied
Liefde vergt opoffering en enige creativiteit.

Ma bergère ma lumière
Mijn herderinnetje, mijn licht….

Pavane

Greensleeves

Say love

Minnelied

Toinot Arbeau
De liefde ligt in jouw ogen, schoonheid; kom tot mij.

John Dowland
Men denkt soms ‘er is gene’, maar altijd is er toch die ene….liefde.

Oud-Engels volkslied
Alles zou ik opgeofferd hebben, helaas, ze werd niet de mijne.

Barcarolle uit ‘Les contes d’Hoffmann’

O occhi, manza mia

Luci care, Luci belle

Orlando di Lasso
Denk aan mij, mijn schone, kijk naar mij, maak mij gelukkig.

It was a lover and his lass

Thomas Morley
Zoete geliefden houden van de ontluikende lente.

Ay, linda amiga

Anoniem Spaans 16e eeuw

Liefde is liefde, liefde is pijn.

Deh vieni, non tardar uit ‘Le nozze di Figaro’

W.A. Mozart
Hier doet alles verlangen naar liefde. Kom, mijn liefste.

Sympathie

Joseph Haydn

Jij vult mijn leven met vreugde.

Zeg, kwezelken, wilde gij dansen ?

Volkslied uit Vlaanderen
Mag ik deze dans van u ? In ruil zal ik u alles geven.

Erlaube mir

Johannes Brahms
Uw schoonheid ontluikt, laat mij de eer er getuige van te zijn.

Voi che sapete uit ‘Le nozze di Figaro’
Is wat ik nu voel echte liefde ?

W.A. Mozart

Adam de la Halle

Ik smacht, ik verlang….naar jou.

Ständchen uit ‘Die hochzeit des Figaro’

W.A. Mozart
Dag van vreugde, feest van rozen, de liefde gloeit voor U !

André Verchaly

Jacques Offenbach
Mooie nacht, o liefdesnacht. Breng ons in vervoering !
W.A. Mozart

Liefste licht, geef rust aan dit hart.

O Mädchen, o komm

Carl Reinecke
Wij ontvluchten de ogen van de wereld om met ons tweeën te zijn.

Het waren twee koningskinderen

Oud-Nederlands volkslied
Het diepe water tovert de liefde van twee koningskinderen om in smart.

Bei Männern, welche Liebe fühlen uit ‘Die Zauberflöte’
Een liefdevolle man heeft altijd een goed hart.

Hirtenchor

W.A. Mozart
Franz Schubert

Laat ons samen dansen, laat ons de liefde leven.

Solisten : Liesbet De Koster, Laura Van Doorselaere,
Christel Van Den Broeck, Lieve Van Malderen,
Herman Crabbe en Jaak De Bie.
Pianobegeleiding : Lien Vermeiren.
Presentatie en voordracht : Hilde Stobbelaers en Chris Lenaerts.

