JKL Generations
Dit koor ondersteunt al meer dan 30 jaar maandelijks speciale vieringen in de St. Jozefkerk te Leusden.
Deze vieringen, voorheen jongerenvieringen, hebben een eigen thema dat wordt voorbereid door een
groep enthousiaste leden in samenwerking met de voorganger van de betreffende viering. De te zingen
liederen sluiten zo veel mogelijk aan op het gekozen thema. Ons religieuze repertoire bestaat
voornamelijk uit hedendaags Nederlands- en Engelstalig repertoire voor jongeren- en middenkoren.
Speciaal voor Kerstmis hebben we een repertoire waarin traditionele liederen en carols worden
afgewisseld met moderne songs.

Ons koor wordt standaard begeleid door een eigen combo bestaande uit een toetsenist, basgitarist, en
slagwerker, incidenteel aangevuld met dwarsfluiten en hobo.

Naast de maandelijkse viering in de St. Jozefkerk ondersteunen we op verzoek vieringen in andere
kerken of instellingen (o.a. Meander Ziekenhuis).

Ten minste één maal per jaar verzorgen we een optreden buiten de vieringen om. Daarvoor hebben we
naast het religieuze repertoire ook een repertoire opgebouwd van populaire liederen (van John Denver tot
Beach Boys en van Marco Borsato tot Queen) en van nummers uit vele bekende musicals (o.a. Grease,
Cats, Hair, Tarzan, The Lion King, Les Misérables).

We nodigen iedereen (tot 60 jaar) die zingen leuk en inspirerend vindt uit om onze gelederen te komen
versterken. Je bent welkom vanaf 13 jaar en kunt lid blijven tot …. (we kennen geen maximum leeftijd).
Onze leden komen uit Leusden en directe omgeving (Amersfoort, Woudenberg). Het is niet nodig dat je
aangesloten bent bij de St. Jozefparochie, vele leden zijn dat niet, maar het is wel van belang dat je
bereid bent in de vieringen te zingen.

We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kerk. Kom gerust eens
binnenlopen (meestal via de zij-ingang) om te kijken of de sfeer je bevalt.

Vooraf informatie opvragen is natuurlijk ook mogelijk. Stuur een e-mailtje naar
generations@geloveninleusden.nl .

