
 
       NIEUWSBRIEF 

 
  

Gemengd Koor Cantiqua heeft na het zomerreces haar activiteiten weer 
opgepakt. Met de verzorging van kerkdiensten. Maar ook zijn we momenteel 
druk bezig met de voorbereidingen van ons jubileumconcert in de Tilburgse 
concertzaal op zaterdag 5 november a.s. Dit concert vormt het 
slotevenement van het jaar waarin we 100 jaar bestaan. In deze nieuwsbrief 
vindt u daarover meer informatie. 
 

Jubileumconcert Cantiqua 
Gemengd Koor Cantiqua brengt in het kader van haar eeuwfeest een Ode 
aan Cecilia. Dit vindt plaats op zaterdag 5 november 2022 om 20.30 uur 
in Concertzaal Tilburg. Uitgevoerd worden dan “Ode for St. Caecilia’s Day” 
(HWV 76) van G.F. Händel en “Introduzione e Gloria in D (RV 588) van A. 
Vivaldi. Solisten zijn de sopraan Wendy Roobol, de alt Eline Welle en de 
tenor Jelle Leistra. Het barokorkest van het Dordts Kamer Orkest verzorgt 

de begeleiding en het geheel staat onder leiding van Arjan van Baest.  
 
Bij het bereiken van ons 
honderdjarig bestaan is al op 
verschillende manieren stilgestaan. 
Van de gemeente Tilburg ontvingen 
we al de Tilburgse ereprent. Op 5 

november komt burgemeester 
Weterings ons na de pauze van ons 
concert ook nog de Koninklijke 
Erepenning uitreiken. Dit concert 
vormt het slotakkoord van alle 
feestelijkheden. Feestelijke muziek 
past daarbij. En feestelijke muziek is 

het dan ook die Cantiqua gaat 
uitvoeren. In de “Ode for St. 
Caecilia’s Day” wordt de macht van 
de muziek bezongen door solisten in 
prachtige aria’s en door het koor in 
indrukwekkende koorpassages. 
Daarbij worden zij op uitbundige 

wijze ondersteund door strijkers, 
fluiten, trompetten en slagwerk, 
waarmee de invloed van de muziek 
op de mens wordt bekrachtigd. Het 

Gloria van Vivaldi is niet het overbekende stuk, maar een zeker zo mooi 
vergelijkbaar werk van deze veelzijdige componist. Ook in dit wat meer 
introverte stuk wisselen aria’s en koorstukken elkaar af. Kortom: prachtige 

muziek die zorgt voor een heerlijk avondje uit! 
 
Kaarten á € 28 (inclusief € 3 servicetoeslag) zijn te bestellen via 
Ticketservice Theaters Tilburg of door te bellen met tel. 013 5432220. 
 

Cantiqua gaat op zoek naar nieuwe concertdirigent 
Dirigent Arjan van Baest heeft te kennen gegeven dat hij in de loop van 
2023 zal stoppen met zijn dirigentschap bij ons koor. Enerzijds een stap die 
wordt betreurd, maar anderzijds na ruim 17 jaar ook wel een begrijpelijke. 
Cantiqua werkt aan een profielschets voor een opvolger. 
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