
 
       NIEUWSBRIEF 

 
Reünie van Gemengd Koor Cantiqua daverend succes 
Zondagmiddag 3 juli jl. was de dag waar al lang naar werd uitgekeken. Die dag hield 
Cantiqua in het kader van het eeuwfeest haar reünie/receptie. Eerder was deze in januari 
noodgedwongen, wegens corona, verplaatst. Zo’n 140 leden, oud-leden, vrienden en 
relaties gaven gehoor aan de uitnodiging. Het werd een middag met toespraken, muziek 
en herinneringen ophalen aan oude tijden. Om het geheugen te prikkelen was er een 
foto-expositie ingericht met oude en recentere beelden. Er was veel belangstelling voor. 
Ook werd een klankbeeld vertoond met als thema ’honderd jaar muziek en gezelligheid’. 
Aansluitend werd het eerste deel van de documentaire over Cantiqua van 
documentairemaker Jedrek Nadobnik vertoond. De documentaire, als cadeau 
aangeboden door Art Fact, wordt nog aangevuld met beelden van de reünie. Het 
ingerichte bioscoopzaaltje waar zowel klankbeeld als documentaire continu werden 
vertoond, zat vrijwel de hele middag vol belangstellenden. 
Bijzonder vereerd waren we met de komst van Theo Weterings, burgemeester van 
Tilburg, die ons de Tilburgse Ereprent kwam aanbieden. Verder was er de voorzitter van 
de Koninklijke Christelijke Zangersbond, de heer Schimmel, die Cantiqua een sculptuur 
aanbood speciaal vervaardigd voor honderdjarige koren. 
Beide geledingen van Cantiqua, Klassiek en Concert, gaven tussendoor mini-concertjes die 
goed in de smaak vielen bij alle toehoorders. Hoogtepunt was het slotdeel toen alle 
zangers samen met alle aanwezige gasten uit volle borst het bekende Hallelujakoor van 
G.F. Händel zongen.  
Gemengd Koor Cantiqua kijkt met veel voldoening terug op een perfect verlopen 
evenement. Reacties die we die middag en na afloop per mail en op Facebook kregen 
waren zonder uitzondering positief. Op  naar de volgende honderd jaar. Hieronder een 
kleine foto-impressie. Wij wensen onze lezers een fijne vakantie. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Jubileumconcert op zaterdag 5 november 
Met als titel ‘Ode aan Cecilia’ geeft Gemengd Koor Cantiqua op zaterdag 5 november om 
20.30 uur in de Tilburgse concertzaal haar jubileumconcert als afsluiting van het 
jubileumjaar 2022. Op het programma staat muziek van Vivaldi en Händel. Kaarten zijn te 
bestellen via de website van Schouwburg Concertzaal Tilburg. Of klik hier voor meer 
informatie en bestellen van kaartjes. 

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