WINTERCONCERT IN KERSTSFEER
Een mix van advents- en
kerstliederen.
Op 16 december 2018, aanvang
14.30 uur.
Door: Cantiqua Klassiek (behorend tot Gemengd Koor Cantiqua) en
Theaterkoor Muzemento
Waar : Petrus Donderskerk, Enschotsestraat 124, 5014 DJ Tilburg
Het is de eerste keer dat Cantiqua Klassiek een samenwerkingsconcert
organiseert met Theaterkoor Muzemento. Beide koren hebben gekozen voor
dit Winterconcert een programma uit te voeren met o.a. advents- en
kerstliederen.
Cantiqua Klassiek is onderdeel van Gemengd Koor Cantiqua uit Tilburg.
Het koor verzorgt naast concerten vooral vieringen in de kerk en staat onder
leiding van Gabrielka Clout.
Wilt u meer weten over Cantiqua Klassiek, kijk dan op www.cantiqua.nl.
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Theaterkoor Muzemento is al meer dan 65 jaar hèt muziektheatergezelschap
van Tilburg. De verfrissende mix van jong en oud staat garant voor
bijzondere producties en concerten.
Het koor staat onder muzikale leiding van Mark van Nispen.
Voor meer informatie over Muzemento, kijk dan op www.muzemento.nl.
Toegangskaarten à € 5,- (incl. koffie/thee tijdens de pauze, warme
chocolademelk na afloop) zijn verkrijgbaar bij:
➢ Ingrid van Bladel; T: 06-81248277 of E: bivanbladel@gmail.com
➢ Harrie Faes; T: 06-40603810 of E: hcm.faes@ziggo.nl
➢ Voor aanvang van het concert aan de kerk
U bent van harte welkom!
Terugblik op Caeciliacantate: Arjan van Baest(componist) en Judith
ter Hofstede (tekst)
Op 4 november jl. werd in de PD kerk de wereldpremière uitgevoerd van de
Caeciliacantate met regie van Lieve van Tuijl. In een prachtige setting is dit
een zeer succesvolle uitvoering geworden. De cantate is integraal te zien en
te beluisteren op https://www.youtube.com/watch?v=qzZdDRYZrk&feature=youtu.be
Aankomend concert: Zondag 26 mei 2019. Een nieuwe lente, een
nieuw geluid. Met o.a. werken van Jenkins Mozart, Mendelssohn.
Plaats MFA De Symfonie, Eilenbergstraat 250, 5011EC Tilburg
Meer info is te vinden op www.cantiqua.nl/concerten

Wij wensen iedereen een fijn
Kerstfeest en een gelukkig 2019!!
Het programma van Cantiqua Klassiek voor de komende weken vindt u hier….
Afmelden

