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Repetities Cantiqua Concert weer begonnen in MFA De Symfonie

Cantiqua
Concert
heeft de
repetities
weer
opgepakt.
Wat was
het fijn
om weer
samen te
kunnen
zingen.
Het gaf
hetzelfde
gevoel alsof je eindelijk op vakantie mag. We zijn gestart met
inzingoefeningen door Kyra van Camerijk. Rustig even inzingen en goede
instructies waar op te letten met de onderlinge afstand van 1,5 meter.
Daarna de eerste stukken gezongen voor ons concert op 3 oktober. We
hopen van harte dat het door kan gaan.
Helemaal afhankelijk van hoe het gaat met de onderlinge afstand van 1,5
meter, maar de eerste repetitieavond was positief. De koorleden hielden zich
prima aan het opgestelde protocol en ook MFA De Symfonie had de zaken
goed op orde. We realiseren ons dat we geluk hebben met onze
repetitieruimte. Een grote en hoge ruimte met een goede ventilatie. Ze zijn
speciaal voor ons de hele zomer op vrijdagavond open! Superfijn, alle
ingrediënten zijn aanwezig om in oktober ons concert door te laten gaan.

Vooruitblik concert zaterdag 3 oktober 2020 door Cantiqua
Concert
In dit concert stelt Cantiqua Concert zich de vraag hoe om te gaan met de
Schepping die ons is toevertrouwd. Naar aanleiding van dierendag (4
oktober) wordt stil gestaan bij Sint Franciscus, patroonheilige van zowel de
dieren als van de planten. Dr. Drs. Willem Marie Speelman, directeur van het
Franciscaans Studiecentrum geeft een overdenking bij de thematiek van het
concert. www.franciscaans-studiecentrum.nl
Op het programma staan o.a. Zonnelied / Arjan van Baest , Aarde, Deze /
Tom Löwenthal, I’ll make music / Karl Jenkins, Ola Gjeilo / Days of beauty.
Ook worden enkele instrumentale werken uitgevoerd.

De uitvoering zal plaatsvinden op 3 oktober in MFA De Symfonie. Vanwege
de coronamaatregelen is er een beperkt aantal kaarten te koop. Momenteel
zijn we nog druk aan het rekenen en meten. We verwachten dat de
kaartverkoop medio augustus zal starten. Houdt onze website en
facebookpagina in de gaten. Want vol is ook echt vol.
Nadere informatie volgt……

Arjan van Baest over….
Arjan gaat uit van
de identiteit en de
mogelijkheden
Cantiqua Concert.
Hij is altijd op zoek
naar repertoire dat
een uitdaging is
voor het koor. Op
het programma
staat vaak nieuwe
muziek, maar ook
oude stukken
komen terug in de
concerten. Samen
muziek maken is
het belangrijkste
doel van repetities en concerten en een verbindende factor.
Arjan componeert op dit moment, speciaal voor Cantiqua Concert een
cyclus van cantates: “Leven als een Heilige”. Elke cantate heeft het leven
van een Heilige als onderwerp. Door Corona is de uitvoering van de
Magdalena Cantate, die uitgevoerd zou worden op 4 april 2020, helaas niet
doorgegaan.
Arjan vindt het belangrijk om niet alleen het publiek naar de concerten te
laten komen maar ook om als koor naar het publiek toe te gaan. Ook zoekt
hij naar samenwerking met andere koren. Voor het 100-jarig jubileum in
2022 van Gemengd Koor Cantiqua, heeft hij al allerlei ideeën in gedachte.

Cantiqua “Klassiek”
Cantiqua Klassiek
start met repeteren
na de
zomervakantie.
Momenteel verzorgt
“Klassiek” in
kwartetten de
vieringen in de
Petrus Donderskerk.
Wanneer het
volledige koor weer
mag zingen is
afhankelijk van de
coronarichtlijnen en
van de regelgeving
vanuit het Bisdom.
Mooie muziek staat op het programma om in te studeren: Missa sine Nomine
/ Henk de Croon en Miserere / J.P. Sweelinck

Verslag Anjeractie 2020
Dit jaar zouden we weer met de traditionele collectebus op pad gaan voor de
Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Langs de deuren gaan kon
vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. De gezondheid van de
collectanten en de gevers stond natuurlijk voorop. Maar dat betekende niet
dat de Anjeractie dit jubileumjaar niet door is gegaan. Het Cultuurfonds
organiseerde een collecte via de mobiele telefoon van de koorleden.
Bekenden en familieleden konden doneren via hun mobiele telefoonnummer
in een Whatsappgroep. Zo werd er met de 75e Anjeractie hopelijk meteen
een nieuwe traditie geboren! De opbrengst voor Gemengd Koor Cantiqua
was €821,42. Omdat het Cultuurfonds 80 jaar bestaat én omdat de
Anjeractie voor de 75e keer georganiseerd werd, mochten deelnemende
verenigingen de gehele opbrengst houden.
Iedereen die ons gesteund heeft heel hartelijk dank voor uw
bijdrage!

