
	

Hallo koorleden! 
 
Het heeft even geduurd, maar eindelijk is daar dan weer een 
nieuwsbrief! Mijn excuses voor het uitblijven hiervan… My bad. In de 
afgelopen maanden is er best veel gebeurd achter de schermen, en 
zijn we met diverse dingen bezig. Denk aan de aankomende 
bevrijdingsconcerten, maar ook een vooruitblik naar 2020 waarin 
Cantzoni 25 jaar zal bestaan! Dat kunnen we uiteraard niet ongemerkt 
voorbij laten gaan… Hier komen we nog op terug! 
 
BEVRIJDINGSCONCERTEN I.S.M. RUIMTE ORKEST (2 & 3 November) 
Het Symfonisch Ruimte Orkest heeft ons gevraagd om samen met hen 
een 3-tal concerten te geven in de regio omtrent het themabevrijding. 
We zijn hier inmiddels hard voor aan het instuderen, het beloofd heel 
gaaf te gaan worden! De precieze tijden van de concerten volgen 
zodra wij die hebben, evenals meer informatie over de locaties en het 
programma. 
 
We mogen er ontzettend trots op zijn dat het Ruimte Orkest ons heeft 
gevraagd dit met hen te verzorgen. Zij zien ons als één van de beste 
(lees; het beste en zéker het leukste koor!!) koren van de gemeente 
Moerdijk en omstreken en dat is natuurlijk fantastisch om te horen. 
Laten we er samen dan ook 3 mooie concerten van maken waarbij 
we iedereen kunnen laten zien waarom ze ons hebben gevraagd! 
 
De nummers die we momenteel instuderen zijn anders dan wat we 
‘normaal’ zingen, maar wel heel erg mooi en absoluut iets dat past bij 
ons. Willen we ons koor op een hoger niveau krijgen zullen we ook 
andere stijlen moeten zingen af en toe. Kijk maar eens hoe geweldig 
Cantique de Jean Racine uitpakt, terwijl we dat voorheen ook niet 
allemaal even leuk vonden… Nu een van onze meest indrukwekkende 
stukken. 
 
UITREIKING CULTUURPRIJS 2018 
Nadat de uitreiking van de Cultuurprijs in Januari j.l. niet door kon gaan 
door onvoorziene omstandigheden, is nu een nieuwe datum gezet. De 
uitreiking van zowel de Cultuurprijs 2018 áls die van 2019 zullen samen 
worden gehouden op vrijdagavond 18 Oktober a.s. 
 
De uitreiking vindt plaats in De Borgh in Zevenbergen, en iedereen 
wordt verwacht om 19:30 uur aanwezig te zijn. Cantzoni zing 15 
minuten deze avond, en we zijn ingepland van 20:00 – 20:15 uur. 
 
Laten we hopen op een goede en gezellige avond! 
 
 
 



	

OPTREDEN 28 SEPTEMBER– Korenfestival KOM in Oosterhout 
Op zaterdag 28 september bruist de binnenstad van het Brabantse 
Oosterhout door allerlei kooroptredens. Van pop tot smartlap tot 
gospel, jong en oud: oftewel; voor ieder wat wils! 
 
(Meer informatie over het korenfestival en de precieze tijdschema’s 
vindt je op http://www.festivalkom.nl/korenfestival/ ) 
 
We zingen deze dag 2x, te weten: 
 
11:35 -11:55 uur Keiweg Podium (Keiweg 16) 
13:20 -13:40 uur De Doelen Podium (Keiweg 52) 
 
We verzoeken iedereen om 11:15 uur aanwezig te zijn bij de eerste 
locatie!! Kijk voor parkeermogelijkheden even op de bijgaande kaart. 
Graag zelf afspreken qua meerijden/carpoolen J 
 

 
 
 
KLEDING! 
Zwarte broek, witte blouse/shirt en zwart jasje. Daarbij de Cantzoni-
blauwe sjaal (dames) of stropdas (heren) 
 
Heb je geen sjaal of stropdas? Laat het even weten per mail aan Elise, 
dan wordt dat geregeld! (elisevantol@gmail.com) 



	

 
DATA VOOR IN DE AGENDA: 
In de aankomende maanden hebben we de volgende data vast 
staan in de agenda; 
 
• 18 Oktober  - Uitreiking Cultuurprijs @ De Borgh, Zevenbergen 
• 2 November - Bevrijdingsconcert i.s.m. Ruimte Orkest @ 

Standdaarbuiten 
• 3 November - Bevrijdingsconcert i.s.m. Ruimte Orkest @ De Borgh, 

Zevenbergen (middag) 
• 3 November - Bevrijdingsconcert i.s.m. Ruimte Orkest @ de Ankerkuil, 

Moerdijk (avond) 
• 10 November - Bevrijdingsconcert Zevenbergschen Hoek 
• 15 December – Kerstmatinee i.s.m. De Muziek Experience @ 

Rotterdam 
 
BESTUURS-NIEUWS: 
Helaas heeft Rianne van Leusden aangegeven te stoppen met het 
koor, én haar bestuurstaken. Dit vinden we super jammer, we hebben 
altijd fijn met Rianne samengewerkt en natuurlijk gezongen. Rianne’s 
taken zullen binnenkort worden overgenomen door een nieuw 
bestuurslid. Hierover later meer. 
 
Elly van Ginneken en Ignat Brummelhuis zijn helaas ook gestopt als 
leden van ons koor. Jammer dat na alsmaar te groeien ook wat leden 
te moeten verliezen.  
 
 
 
 
 
	
	


