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IN KERSTSFEER
Brightest and Best van Malcolm Archer
Een bijdrage voor kinder- en jeugdkoor, eventueel
ondersteund door volwassen koor

O

ngetwijfeld is iedere (kinder)koordirigent in
deze tijd druk met het voorbereiden van kerstconcerten of bijdragen aan kerstnachtdiensten. Wat
is er dan leuker om verschillende koren samen te
laten werken in één compositie. Brightest and Best is een
carol, die hiervoor heel geschikt is, vanwege de coupletten
die verschillend gearrangeerd zijn. De melodie is heel
vocaal geschreven en niet te hoog. De begeleiding kan
zowel op orgel als op piano gerealiseerd worden.
Hoe kun je verschillende koren inschakelen en
samen laten werken bij deze carol?
t$PVQMFUFO[JKOFFOTUFNNJHFOLVOOFOLJOEFSFO
jeugdkoor samen of afwisselend zingen.
t$PVQMFU  HFCSVJLU FFO OJFVXF NFMPEJF #  %BBSJO
kunnen oudere kinderen hun capaciteiten tonen. De
jongere kinderen hoeven dan niet zoveel engelse tekst
in te studeren.
t*O DPVQMFU  XPSEU EF PPSTQSPOLFMJKLF NFMPEJF " 
begeleid door twee altstemmen. Dit couplet kan helemaal driestemmig gezongen worden door het jeugdkoor, mits ze dit niveau hebben en de groep groot
genoeg is. Zo niet, dan kan de begeleiding door de
vrouwen van het volwassen koor worden ingevuld. De
melodie zelf kan dan bij het jeugdkoor blijven.
t*ODPVQMFULPNFOEFNFMPEJFFOEFUFLTUWBODPVQMFU
 XFFS UFSVH  NBBS OV FFO UPPO IPHFS 5FWFOT JT
hierbij een tegenstem (descant) geschreven. Hier kan
het kinderkoor weer de melodie zingen en het jeugdkoor zingt de descant. Het is ook goed mogelijk, dat
zowel kinder- als jeugdkoor samen de descant zingen
en dat de melodie met begeleidende stemmen wordt
gezongen door het volwassen koor. Daarbij is zelfs
nog een kleine rol weggelegd voor de mannen, als die
voor handen zijn.
De descant is eenvoudig geschreven op de a-vocaal en
vergt nog niet veel van het hoge bereik. Daarom zullen
ook jongere kinderen dit prima kunnen uitvoeren.
Uiteraard wordt de solo aan het eind ook door één van
EF LJOEFSFO HF[POHFO #JK FFO LFSLFMJKLF WJFSJOH LBO
zelfs de gemeente worden ingeschakeld voor de
NFMPEJF WBO DPVQMFU  %BO JT IFU XFM WFSTUBOEJH EF
descant te laten versterken door sopranen van het
volwassen koor. Een mooi hoogtepunt aan het eind.
Veel plezier met het instuderen van deze dankbare
carol voor jong en ouder.
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Voor het volledige muziekvoorbeeld: scan de QR-code hiernaast of
kijk op http://www.kczb.info/
Activiteiten/TipsvoorKids.aspx
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