NIEUWSBRIEF
Cantiqua on tour; een terugblik
Eindelijk kon twee jaar voorbereiding van het
eeuwfeest worden omgezet in een concrete
feestelijke activiteit. Met het opheffen van
coronabeperkingen, die in januari nog roet in het
eten gooiden voor de reünie/receptie, kon
‘Cantiqua on Tour’ van start gaan zoals gepland.
Vijf optredens in Tilburgse verzorgingshuizen
zorgden niet alleen voor blije gezichten bij de
uitvoerenden, maar ook bij de talrijke toehoorders.
Het gevarieerde programma, dat een mix bevatte
van serieus repertoire en luchtige liedjes van Harrie
Bannink, smaakt naar meer en misschien komt dat
er ook.

Jubileummis op 5 juni
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Op Eerste Pinksterdag 5 juni, presenteert Gemengd Koor Cantiqua zich in de Petrus
Donderskerk aan de Enschotsestraat in Tilburg t.g.v. haar eeuwfeest dit jaar.
Het koor zal op deze ochtend om 11 uur de eucharistieviering muzikaal verzorgen met het
ten gehore brengen van de door Henk de Croon gecomponeerde mis in F voor koor, orgel en
klarinet. Henk heeft deze mis destijds gecomponeerd vanwege het 10-jarig
dirigentenjubileum van Arjan van Baest. Meer informatie over alle gezangen vindt u hier.
Veel mensen komen al jarenlang speciaal naar de vieringen, waar Cantiqua de gezangen
verzorgt. We verwachten dan ook dat we op Eerste Pinksterdag weer heel veel liefhebbers
mogen ontmoeten. De
eucharistieviering zal worden
voorgegaan door Theo te Wierik en
Gerard Stevelink.
Na de viering staat er voor eenieder
die dat wil een kopje koffie of thee
met wat lekkers klaar. Een prima
moment om de koorleden, dan wel
het bestuur, persoonlijk te
feliciteren. Wij zien u graag op 5 juni
a.s.

Reünie/receptie op zondag 3 juli
Wellicht ten overvloede melden we nog dat op 3 juli a.s. tussen 13.00u
en 17.00u in de MFA de Symfonie, Eilenbergstraat 250 te Tilburg, de
officiële receptie en tevens reünie plaatsvindt. Hiervoor hebben zich
inmiddels ruim 160 personen, waaronder veel oud-leden, aangemeld.
Mocht u daarin ook geïnteresseerd zijn, dan verzoeken wij u om u aan te
melden via: secretariaatcantiqua@gmail.com

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

