Hemels
‘hemels’ is mooi, fijn, goed, eerlijk
maar hoe ziet dat er eigenlijk uit?

?

Is hemels ook altijd wel echt HEMELS?

Is jouw hemel ook mijn hemel,
kunnen ze tegelijk bestaan?

CONCERT-CONCERT-CONCERT-CONCERT-PROGRAMMA
zaterdag 23 november 2019
15.00 en 20.30 uur
in De Bron Amersfoort

Jammin’

is een enthousiaste acapella vocal group,
bestaande uit 16 ervaren zangers en zangeressen,
onder leiding van dirigente Marije Peters.
We doen dit door uiteenlopende, uitdagende,
originele, stevige en gewoon fraaie nummers in te
studeren en op een verrassende manier uit tevoeren.
Elisabeth Reitsma, Marina van Beekveld, Arianne Klaassen,
Esther van der Wurff, Inge Versluis, Vera Bekendam,
Irene Veldhuijsen, Lianne Findhammer, Ulrique van Duinen,
Patrick Heezen, Wouter Vos, Sander Evers, Erwin Hiddingh,
Roland Verweij, Albert Buruma, John Sitters, Tjerk Bosje

www.jammin-vg.nl

Hemels? voor de pauze

Je bevindt je ergens op de planeet aarde op breedtegraad 52.1561113
en lengtegraad 5.3878266. In een cosmische ruimte waarin we onszelf
voelen door de aantrekkingskracht van deze planeet. Tussen mensen
die komen voor het Hemels? Concert van Vocal Group Jammin’.

Cosmic Girl 1 waarna

We beginnen onze reis met de

Hymn of axciom

2

we het

bidden, dat we niet misleid worden door de data die

Astronaut 3, zwevend door het heelal
4
begeven we ons Untherneath the stars . Eenmaal geland op de maan doen
5
wij de Moondance . We komen weer terug met beide benen op de aarde
6
met wereldse hip hop. Oeoeoeh, What a man ! Of jouw hemel ook mijn
rondwaart in cyberspace. Als

hemel is, ervaar het zelf.

Hemels? na de pauze

Hoe zit jij in je hemel? Zit jij op een wolk van liefde of klinkt er
donder in je oor? Wacht... we zijn nog niet klaar met onze reis. We
gaan verder. Of ben je verliefd en wil je misschien

Bij haar zijn7?

Dan wordt de wolk donkerder en slaat het noodlot toe.

To the water8

vertelt ons over hoe een doodzieke moeder afscheid

neemt van haar kind. Dan zakken we door de donkere wolk en raken

Zombie9

we het beeld niet meer kwijt. Als een

blijft deze wolk

boven ons hangen. Hoe kun je weer opstijgen naar de hemel en een

Engel 10 worden en
Highway to hell 11?

wil je dat dan wel? Of neem je liever de
Nee, wij niet! Deze weg leidt naar een heel mooi

einde op deze aarde. Dus,
1

Heaven must be missing an angel 12.

2

Jamiroquai, arr. Ruben Smits Vienna Teng, arr. Kerry Marsh
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Eric de Jong, arr. Jetse Bremer
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Kate Rusby, orig. arr. Jim Clements, trans. & arr. Ruben Smits Van Morrisson, arr. Frances
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Dekker Salt ‘n Pepa, arr. Ruben Smits Acda & De Munnik, arr. Ruben Smits
Ruben Smits
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Dolores O’Riordan, arr. Erik van Vugt

sung by vocal group In Crescendo arr. Ruben Smits
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12
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Matt Simons, arr.

Rammstein, arr. Oliver Gies

11

ACDC, as

Tavaris, arr. Frances Dekker.

Wil je ook Vriend worden van Jammin’?
Stuur een mailtje naar vrienden@jammin-vg.nl of kijk op www.jammin-vg.nl

