Jaargang 9, nummer 1, april 2019
Voorjaarsconcert 'Een nieuwe lente, een nieuw geluid'

Cantiqua Concert viert dit jaar haar 10-jarig bestaan met een concert op
zondag 26 mei a.s. om 15.00 uur in MFA De Symfonie aan de
Eilenbergstraat 250 in Tilburg. Het geheel staat onder leiding van
Arjan van Baest.
Het wordt een bijzonder concert. Het publiek gaat namelijk samen met het
koor een muzikale reis maken door een selectie van werken van diverse
componisten zoals Fauré, Mozart, Mendelssohn, Rheinberger en Händel.
Na de pauze staat het Requiem van Jenkins op het programma. Een
gedurfde keuze, want het vraagt extra vaardigheden van de uitvoerenden
o.a. door de wisselingen van toonsoort. In onderdelen van het Requiem
herkent men Japanse en Ierse invloeden. In het “Dies Irae” is zelfs sprake
van aanleunen tegen de hedendaagse hiphopcultuur.
Wilt u zich laten verrassen door dit scala van koormuziek, aarzel dan niet, u
bent welkom op dit bijzonder mooie concert. Een speciaal welkom heten we
aan de ouderen die met medewerking van de Stichting Vier het Leven in de
gelegenheid zijn gesteld om dit mooie concert te bezoeken.
www.4hetleven.nl

Toegangskaarten à € 15 euro zijn te bestellen bij:
- Lia de Kok, tel. 06-55778787
- kaartverkoopcantiqua@gmail.com
- www.cantiqua.nl/kaartverkoop
- de koorleden
Toegangskaarten zijn ook voor aanvang van het concert verkrijgbaar aan de
zaal.

Afmelden: nieuwsbriefcantiqua@kpnmail.nl

Afscheid van voorzitter Ton van den Boom
Afgelopen jaarvergadering heeft Ton van den Boom afscheid genomen als
voorzitter. Nicole Mols, de nieuwe voorzitter, memoreert tijdens de
jaarvergadering de bezigheden van Ton in het bestuur van de afgelopen
jaren. Sinds februari 2010 heeft hij het voorzitterschap wederom op zich
genomen. Het bestuur was destijds sterk uitgedund en Ton zei meteen: ik
wil het wel doen, maar alleen als technisch voorzitter. Gelukkig voor de
vereniging heeft hij het

hier niet bij gelaten en veel, heel veel voor de vereniging gedaan. Hij heeft
bijna in elke commissie gezeten die er is in het bestuur. De ontwikkelingen
in de parochie heeft hij met argusogen gevolgd. Ton was een voorzitter met
fijne competenties, zoals zijn betrokkenheid, het oplossingsgericht werken.
Daarnaast bezit hij een groot talent om moeilijke vraagstukken zodanig uit
te leggen dat iedereen het begrijpt. Hij heeft respect voor zijn medemens en
bestuurders, en hij geeft ruimte om zaken bespreekbaar te maken. Nu moet
hij uit noodzaak afscheid nemen als voorzitter, wat we graag allemaal
anders hadden gewild. Om Ton te bedanken heeft het bestuur unaniem
besloten hem om tot erelid te benoemen van Gemengd Koor Cantiqua.
Pasen met Cantiqua Klassiek
Zondag 14 april - 10.30 Palmzondag
Mariakerk, De Schans, Tilburg

De Koning van de vrede, Gezegend hij die komt, God mijn God waarom hebt gij
mij verlaten, Als alles duister is, Ubi caritas, Daar waar vriendschap is, Popule
meus (da Vittoria), Ik sta voor U in leegte en gemis
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Zaterdag 20 april - 20.30 uur Paaszaterdag
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg
Als alles duister is, Dat stad en land, Alles wat adem heeft, Licht dat ons
aanstoot, Heut triumphieret Gottes Sohn (J.S. Bach), U zij de glorie, De
steppe zal bloeien
Zondag 21 april - 11.00 uur 1e paasdag
Petrus Donderskerk, Enschotsestraat, Tilburg
Missa brevis in F (H. de Croon), De Heer is waarlijk opgestaan, Psalm 150III Alleluja, Looft God, Exulate Jubilate (Viadana), Dextera Domini (Franck),
Halleluja, (Händel)
De Missa brevis van Henk de Croon is een prachtige feestelijke mis in
F-groot , de pastorale toonsoort. Hij is bij tijden virtuoos en ook ontroerend
mooi. De obligate klarinetpartij versterkt de schoonheid van deze mis. Henk
voert tot op de dag van vandaag nog wijzigingen door in de zangpartijen,
om het nog beter te laten kloppen.
Verder zingen we het prachtige Dextera Domini van Cesar Franck, de tekst
is de gebruikelijke tekst van het offertorium van Eerste Paasdag.
We sluiten af met het heerlijke Halleluja uit de Messiah van Händel.
We hopen u massaal te mogen begroeten!
Het programma van Cantiqua Klassiek vindt u ook op www.cantiqua.nl
Nieuwe repetitielocatie
Vanaf november 2018 repeteert Gemengd Koor Cantiqua in:

MFA De Symfonie Eilenbergstraat 250, 5011 EC Tilburg
Deze multifunctionele accommodatie heeft als doel om het maatschappelijk
dienstenaanbod voor de wijk op een centrale plek te bundelen.
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