
Beskrivelse af Nairobi Kammerkor

Nairobi Kammerkor blev grundlagt i oktober 2005 af Ken Wakia og

har siden udmærket sig som et af de mest fremtrædende blandede kor

i Kenya i dag. Antallet af sangere er for tiden 27. Blandt

højdepunkterne er korets optræden på Windsor Castle i 2012, hvor

det underholdt Hendes Majestæt Dronningen af England som det

ceremonielle kor ved en af de begivenheder, som markerede hendes

60 års jubilæum.

Udover afholdelse af mange koncerter i Kenya har koret optrådt med

verdenskendte musikalske ensembler, heriblandt the Guildhall

Orchestra, London Adventist Chorale, Cape Town Opera, Operahuset

i England, Soweto String Quartet og Lady Smith Black Mamazo.

Udover den ovennævnte tur til England har koret rejst meget rundt i

Østafrika og turneret i USA, Spanien, og Gibraltar.

Under præsident Obamas besøg i Kenya blev koret inviteret til at

underholde ham på State House i Nairobi.

Korets mission er at give unge kenyanere mulighed for at optræde i

et ensemble med høj kvalitet, og dermed give dem et udgangspunkt

for deres karriere, eller udvide deres viden og interesse for kunsten.

Siden korets start har mere end 60 unge mennesker deltaget. Mange

af dem er nu førende musikere i Kenya som individualister, og de

fremfører og underviser i musik både indenfor og udenfor landets

grænser.

Korets medlemmer er hentet fra de forskellige universiteter og

institutioner rundt omkring i Nairobi. Det er en helt igennem frivillig

gruppe, og medlemmerne skænker deres tid og ressourcer for at

mødes og musicere.

Program – men ikke nødvendigvis i denne rækkefølge

Iî nyûmba ya mwarî witû …….... Arr. Brewer

Kokoliko ……………………...…. Arr. Wanjala

Banuwa ………………….……... Arr. Brewer

Breaths ………………….…..….. Arr.Sankaran

Halleluya …………………….…. Arr. Powers

Musa Totsi and Tosh ……….….. Arr. Makokeyo

My Lovely Elizabeth ….……...... Arr. S. A. Otieno

Nyathi Onyuol ………….…….… Owegi

Sigalagala …………………….... Arr. Otieno

Ting’a Malo ……………….….… Arr. Makokeyo

Ukuthula ………………….......... Arr. anonymous.

Wade in de Water ……….....….. Arr. Koepke

Wana Baraka ……………..….… Arr. Kirchner

Let my love be heard ……..…… Runestad

Indodana ……………….….…… Arr. Arr. Gibbs

Wade in de water ……….…...... Arr. Koepke

Rockin' Jerusalem ………..….... Arr. Gibbs

Say something ……………….… Arr. Buzeleski

Forklaring til enkelte af sangene:

Iî nyûmba ya mwarî witû er en kenyansk kikuyu-sang, som Mike Brewer 

arrangerede specielt for NCC. Den er normalt en historie-fortælling, hvor

en solist synger om hændelser fra sit liv.

(Kikuya er den største etniske grp. I Kenya)

Kokoliko er en sats i Luhya sprog som beskriver bibelens fortælling om 

apostlen Peter, der fornægter Jesus. (Luhya er en bantu-etnisk grp. I Kenya).

.
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Banuwa er en liberiansk folkesang, der synges både som  kærlighedssang 

og som vuggevise. (Liberia ligger I den vestlige del af Afrika).

Musa  Totsi and Tosh er en popsang, som advarer mod at udøve vold mod 

konen, som har været almindeligt i Afrika. Koret prøver vokalt at 

efterligne instrumenterne i den originale popudgave.

Wana Baraka er en religiøst præget kenyansk sang, som beskriver 

livsglæden hos dem, der hengiver sig til bøn.

Nyathi Onyuol er en kenyansk sang, som fortæller om Jesu fødsel.

Ukuthula er en Zulu-bøn for fred i Verden. (Zululnd ligger I Sydafrika).

Ting’a Malo er en traditionel religiøs Luo folkesang - normalt synget ved 

bønnemøder - som en lovprisning til Herren.

(Luo er en stor etnisk gruppe i det vestlige Kenya).

.

Web: www.ncc.or.ke

Facebook: Nairobi-Chamber-Chorus 

Twitter: @NairobiChamberC
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Foreningen Lunde Brand af 1848 Den Faberske Fond


