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--Kun dnnket Alle Gott
-

(koraal)

'\J Ier Augen vatten auf dich

- Gloria

(canon)

-J.S .Bacli

-II .S chütz.
-Kickstadt

- Lelie lleine Augen auf

-Ilendelssolin

- La Berceuse du petit Zébu

- J . 1 bert

- /'ignonne

-G.Cos teley

oooooooo

@! Generale Bank
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Jesli bye Szczesliw ebeesz

- K. lloering

Ad una fresca riva

- L Marenzio

Tristis est anima inea

- G. Martini

Amor e ritornato

- L. Marenzio

Ipsate cogat

- O. Ui Lasso

Benedictus

- Pales trina

Crucifixus

- O. Ui lasso

Phil oinela

- T. Ilorley

Crucif ixus

- A. Bruine 1
O

O

O

O

O

O

O

o

Vioolsolo door Janczak Andrze j

Partita in Mi

- J.S.Back

Sonata Nr.1

- J.S. Bacil

in sol

- K. Lipinski

Capriccio in Pe
o

o

o

o

o

O

O

o

Krakowiak

- St Kazuro

Canon en koraal

-

J.Eotek

Smok w Krakowie

-

I.Pfeifer

v.'rzos

- Paciorkiewi

Ptasie plotki

-

Old Mac Uonald

- L.Ragan(ari

Oj Morawo

-volkslied

II.Gorecki

AMAliJ LI?
liet meisjeskoor met de meest beminnelijke

1970 gegroeid uit de

nnnm AMAflILF. is in

koor- zanglessen in de normaalschool van

liet Cromboeninstl tuut.
Onder impuls en directie van do bofaamde

muziekpedagoog Jos Van den Dorre bereikte

liet koor al vlug een boog niveau.

Festivals

koorwedstrijden, rndiomissen en -opnamen,

c oneer t tournees volgden elkaar snell op.
Zuid-Afrika,

Israël, Bulgarije,

Frankrijk, Duitsland,

Nederland,

Oostenrijk,

zovele

landen leerden Amabilc kennen. Sinds

leidt Paul Ascoop,
instituut,
koor.

1982

laureaat van het Lommens

dit altijd veranderende meisjes

Nu worden ze gerecruteerd uit de

humaniora. Met hem gingen ze in 1 986 naar
Polen en maakten in januari

L.P.

1987 een eigen

."Amabile zingt voor Polen".

COLLEGIUM CAMTICUM

Dit jeugdkoor bestaat uit 33 zangertjes.
*'19 meisjes en 'l

jongens). Zij komen uit

de Muziekacademie Frederio Chopin van de
stad Olsztjin (Polen). Dit is een soort

basis? boot waar het hoofdaccent wordt

gelogd op inuzlckopve
Hun dirigent l
te Olsztjin op

lli.'l

ling.

choslaw Kagan werd geboren

1 november 19^3 •

is muziekpedagoog aan liet Teachers

Training college te Olsztjin en leidt

bovendien nog verschillende koren.

