NIEUWSBRIEF
Sfeervol Mariaconcert door Cantiqua Klassiek
Op vrijdagavond 10 juni jl. verzorgde Cantiqua
Klassiek (de kerkkoor-afdeling van Gemengd Koor
Cantiqua) een sfeervol en gevarieerd concert voor de
bewoners van verzorgingshuis Het Laar in Tilburg. Het
programma was gevuld met Marialiederen van
componisten uit diverse delen van Europa. De liederen
werden afwisselend gezongen door het koor en enkele
eigen solisten. Het publiek dat op het concert was
afgekomen luisterde aandachtig en genoot zichtbaar
van de zang. Cantiqua Klassiek wil dit soort kleine
concerten vaker ten gehore gaan brengen. Onze
dirigent Gabrielka Clout was zeer tevreden over het
resultaat.
Terugblik op de Matthäus Passion van J. S. Bach
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In het voorjaar verzorgde Cantiqua Concert (de concertafdeling van
Gemengd Koor Cantiqua) twee uitvoeringen van de Matthäus Passion. Op
donderdag 24 maart was de uitvoering in Theater aan de Parade in Den
Bosch. Het aantal bezoekers bleef steken op ongeveer 250. Gelukkig werd
dit ruimschoots goedgemaakt op vrijdag 25 maart in de Tilburgse
Concertzaal, die nagenoeg was uitverkocht. Beide uitvoeringen ontlokten de
nodige positieve reacties aan het publiek. En voor het koor, de solisten en
het orkest waren het twee dagen van intensief musiceren op een hoog
amateurniveau. Voor zowel uitvoerenden als toehoorders was de voldoening
groot. Hopelijk kan de Matthäus Passion over enkele jaren weer een
herhaling krijgen. Het geheel stond onder leiding van dirigent Arjan van
Baest.
Requiem van M. Haydn en Vespers van Mozart op vrijdag 14 oktober
Aan het volgende concert wordt inmiddels al weer
hard gewerkt door Gemengd Koor Cantiqua en
Gemengd Koor Malkander. Op het programma staan
het wondermooie Requiem van M. Haydn en de
eveneens zeer fraaie Vesperae Solennes de
Confessore van W.A. Mozart.
Het concert vindt plaats op vrijdag 14 oktober in de
Concertzaal Tilburg. De aanvang is 20.30 uur.
Kaarten zijn à € 17,- verkrijgbaar bij Theaters
Tilburg. Bestellingen kunnen ook worden gedaan via
de website van Cantiqua:
www.cantiqua.nl/uitvoeringen/kaartverkoop.
De solistische medewerking komt van sopraan Kyra van Camerijk, alt Boukje
van Gelder, tenor Gert-Jan Verbueken en bas Karel Barten. Het geheel zal
onder leiding staan van dirigent Ramon van den Boom.
Meer info is te vinden op http://www.cantiqua.nl/concerten/

Het programma van Cantiqua Klassiek voor de komende weken vindt u hier….
Afmelden

