
 
 
 
Uitgaven van/ gedistribueerd door Hal Leonard in de Spotlight 
 
 
Ave Generosa & Ubi Caritas 
Ola Gjeilo 
 

    
  
Ave Generosa 
Deze setting van Hildegard van Bingen's Ave Generosa is een eerbetoon aan Maria. Het 
middendeel wordt omgeven door contrasterende modale begin- en einddelen. Het geheel 
levert een prachtig compositie op waarin de stijl van Gjeilo herkenbaar is. 
 
Ave, generosa, 
gloriosa et intacta puella, 
tu pupilla castitatis, 
tu materia sanctitatis, 
que Deo placuit. 
 
Ubi Caritas  
Met Ubi Catitas weet Gjeilo een sfeer neer te zetten die tegelijk modern en middeleeuws is. 
De compositie begint met een unisono setting van een bekende Latijnse tekst en ontwikkelt 
zich geleidelijk tot een modern harmonisch geheel. De compositie is niet bijzonder uitdagend 
wat vocaal bereik betreft. 
 
Ola Gjeilo 
Ola Gjeilo werd in 1978 in Noorwegen geboren en verhuisde in 2001 naar de Verenigde Staten 
om zijn compositiestudie te beginnen aan de Juilliard School in New York City. In 2007 kreeg 
hij bekendheid grote bekendheid door zijn compositie de Sunrise Mass. Inmiddels heeft hij een 



groot aantal composities op zijn naar gezongen en zingen koren in binnen- en buitland zijn 
werken.   
 
 
Disney on Broadway 
Brian Yokey/ Tom Kitt 
Arr. Mark Brymer 
 

 

 
 

 
 
Deze mini-revue van Disney-songs bevat elf blockbuster-songs die in totaal iets minder dan elf 
minute duurt. In de medley zijn opgenomen: Can You Feel the Love Tonight; Circle of 
Life; Endless Night; For the First Time in Forever; Friend Like Me; High Adventure; I Just Can't 
Wait to be King; Let it Go; Love Is an Open Door; One Jump Ahead and A Whole New World. 
 
Mark Brymer 
Brymer is al vele jaren een toonaangevend componist/arrangeur voor de educatieve en 
kerkkoormuziek. Hij heeft honderden koorwerken, medleys en arrangementen geschreven. 
Brymer is naast zijn werk als componist/arrangeur producent van muziektheater. 
 
 
  



Give you Children Peace 
William Merrell Vories (tekst)/ Lee Dengler (muziek) 
 

  
 
Dit prachtige anthem levert een belangrijke boodschap voor onze tijd. Omlijst als een gebed 
siert dit lied een mooie tekst met expressieve harmonieën. Koren kunnen betekenis vinden in 
de vele muzikale nuances van deze prachtige compositie. 
 
Lee Dengler 
Lee Dengler behaalde een Bachelor of Music en Master of Music aan de West Chester 
University School of Music in West Chester, PA. Hij studeerde koorcompositie en arrangeren 
bij Alice Parker aan het Westminster Choir College. Dengler componeerde een breed scala aan 
koor-, vocale en pianowerken en heeft inmiddels meer dan 220 werken uitgegeven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



That Easter Day with Joy was Bright 
Traditional/ arr. John Leavitt 
 

  
 
Een bekende melodie gestoken in een nieuw sprankelend jasje. Een vrolijk eenvoudig in te 
studeren lied voor Pasen. 
 
John Leavitt 
John Leavitt (geb. 1956) is een componist, dirigent, leraar en kerkmusicus, met een inmiddels 
uitgebreid repertoire voor verschillende bezettingen. Ook heeft Leavitt talloze publicaties voor 
piano, orgel, handbells en strijkorkest op zijn naam staan en is hij coauteur van de 
veelgebruikte reeks Essential Elements for Choir. 
 
 
  



Beyond me 
Toby McKeehan & David Garcia/ arr. Jacob Narverud 
 

  
 
Hier is een nummer dat perfect is voor een diploma-uitreiking of andere viering rondom 
'verder gaan'. In de tekst staat: "Ik heb dromen die groter zijn dan ik." De muziek is  zo 
gearrangeerd dat deze geschikt is om gezongen te worden door concert- en popkoren. 
 
Jacob Narverud 
Jacob "Jake" Narverud (geb. 1986) is een Amerikaanse componist/arrangeur, dirigent en 
pianist van Noorse afkomst. Narverud, geboren in Kansan, is artistiek directeur van het 
Tallgrass Chamber Choir, een professioneel ensemble van musici uit Great Plains. Dr. Narverud 
treedt regelmatig op als gastdocent. 
 
 
  



Canto’ E Libertad 
(Song of Freedom) 
Diana Saez & Suzette Ortiz 
 

  
 
Dit werk is in opdracht geschreven en in première gegaan tijdens de ACDA National Conference 
2023 voor het SATB-honors choir en werd geregisseerd door Eugene Rogers. Het is een 
"bomba" in Afro-Puerto Ricaanse volksstijl, een van de oudste muzikale tradities van Puerto 
Rico. “Canto' E Libertad” is een lied van hoop met een uitnodiging om onszelf te bevrijden van 
haat en vooroordelen. Een gedetailleerd overzicht met aanwijzingen voor de IPA-uitspraak 
wordt meegeleverd.  
 
Diana Saez & Suzette Ortiz 
Diana Victoria Sáez is een Puerto Ricaanse dirigent, componist en pianist. Ze is vooral bekend 
als de oprichter en artistiek leider van Coral Cantigas, een Latijns-Amerikaans kamerkoor dat 
van 1991 tot 2016 actief was in Washington, DC. Sáez is momenteel directeur van het 
Department of Music, College of Fine Arts and Communication, Towson University in 
Baltimore, Maryland. 
 
Suzzette Ortiz is een ervaren pianist, componist, arrangeur, koordirigent en muziekpedagoog. 
Voor haar werk als muziekdocent heeft ze diverse onderscheidingen gekregen. 
 
 



 

 

Opnamen van bovenstaande uitgaven zijn te zien en te beluisteren via 
YouTube: 

• Ave Generosa: https://youtu.be/JdsZ76c53J4  

• Ubi Caritas: https://youtu.be/SqBhMwtPjY0   

• Disney on Broadway:  

• Give your Children Peace: https://youtu.be/OVElRlc7vTU  

• The Easter Day with Joy was Bright: 
https://youtu.be/yNf_3vUws28  

• Beyond me: https://youtu.be/BspJ15Te4DA  

• Canto’ E Libertad: https://youtu.be/Mil7Rm4VC10  
 
 
Michel Hogenes 
Maart 2023 
 
 

Deze bladmuziek is verkrijgbaar via de KCZB: 
bladmuziek@kczb.nl  

  KCZB-leden kunnen daarbij gebruik maken van hun muziekbudget. 
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