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Hangszerkíséret esetén a A záró vers énekelhető az alábbiak szerint: a kórus unisono, a kiemelt felső
szólamot a szoprán egy része (vagy a teljes szoprán) énekelheti, erősítheti vagy önállóan megszólaltathatja
ezt fúvós hangszer is.
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„Hark! the herald angels sing”
Szöv: Charles Wesley (1707-1788), ford: Victor János (Hozsánna 17. sz),
feld: Felix Mendelssohn (1829-1847) és David Willcocks
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