
 
       NIEUWSBRIEF 

 
  

Gemengd Koor Cantiqua heeft inmiddels het jubileumjaar 2022 afgesloten. We kijken terug op 
een onvergetelijk jaar vol hoogtepunten. Momenteel werken we toe naar ons concert in juni tgv 
het afscheid van Arjan van Baest. In deze nieuwsbrief vindt u alle relevante informatie. Het 
wordt een bijzonder concert dat zeer de moeite waard is om bij aanwezig te zijn. 

 
Arjan van Baest neemt afscheid van Cantiqua met ‘Die Jahreszeiten…maar 
dan anders!’ 
 
Arjan van Baest, de dirigent van Gemengd Koor Cantiqua, afdeling Concert heeft na een 
dienstverband van ruim 19 jaar te kennen gegeven te willen stoppen. Arjan heeft daarbij 
aangegeven toe te zijn aan weer nieuwe uitdagingen. Om zijn afscheid luister bij te zetten 
wordt op zaterdag 3 juni 2023 om 16:00u en om 20:00u een afscheidsconcert gehouden in 
MFA de Symfonie (Eilenbergstraat 250 te Tilburg). Het concert duurt ongeveer 70-75 minuten.  
Op het programma staat het wereldberoemde oratorium ‘Die Jahreszeiten’ van J. Haydn. Maar 
niet in de oorspronkelijke versie, die ruim 2 uur en een kwartier duurt. Arjan van Baest heeft 
het hele muziekstuk zodanig bewerkt dat de essentie van het verhaal overeind blijft, maar dan 
ingekort en met een kleine bezetting van instrumenten. Het geheel wordt uitgevoerd met als 
titel ‘Die Jahreszeiten…maar dan anders!”. Alle spetterende koordelen komen er in voor.  
Het geheel staat onder leiding van de scheidende dirigent Arjan van Baest.  
 
Solistische medewerking is er van enkele oude getrouwen die in het concertverleden van 
Cantiqua vaker acte de préséance hebben gegeven: Kyra van Camerijk (sopraan), Peter Vos 
(tenor) en Frank Hermans (bas). Instrumentalisten zijn Gabrielka Clout (piano), Jef Geerinckx 
(fluit), Adrie van Beurden (hobo), Jac van Trier (fagot) en Denus van Gorp (klarinet). 
 

Reserveren van plaatsen a € 15,-- kan via 
kaartverkoopcantiqua@gmail.com. In de 
mail graag vermelden: naam, mailadres, 
aantal kaartjes en middag-of avondconcert.  
Bestellen kan ook via de website 
https://www.cantiqua.nl/kaartverkoop/. 
Na de bestelling krijgt men een 
bevestigingsmail en later een betaalverzoek 
van de penningmeester. De reserveringen 
worden bij binnenkomst in de Symfonie 
gecontroleerd. 
 
Uiteraard kunnen er ook op zaterdag 3 juni 
aan de zaal kaarten worden gekocht, mits 
er nog plaatsen beschikbaar zijn. 
 
Uitsluitend na het avondconcert is er 
gelegenheid voor informeel samenzijn en 
heeft ieder die dat wil de gelegenheid om 
de scheidende dirigent de hand te 
schudden. Gemengd Koor Cantiqua rekent 
op 2 keer een uitverkochte zaal. Arjan heeft 
dat met zijn staat van dienst meer dan 
verdiend. 

 
 
 

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