
Hallo koorleden! 

Even voor de duidelijkheid alle komende data tot het einde van het 
jaar in een overzichtje! 

DATA VOOR IN DE AGENDA: 

Maandag 7   oktober    20:00 tot 20:30 uur  
testen van In-Ear systeem, daarna repetitie! 

Donderdag 10 oktober           19:45 uur  
Repetitie met OKK in hun repetitie ruimte OKK Dome aan de 
Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek. 

Vrijdag 18 oktober            19:00 uur 
in de theaterzaal van hotel-restaurant De Borgh in Zevenbergen (Zie 
voor meer informatie bijlage) 

Zondag 20 oktober            20:00 uur  
Repetitie met RuimteOrkest in De Boemerang in Zevenbergen 

Zondag 27 oktober           20:00 uur  
Repetitie met RuimteOrkest in De Boemerang in Zevenbergen 

Zaterdag 2 november       20:00 uur  
Bevrijdingsconcert in “De Standdaart” in Standdaarbuiten 

Zondag 3 november       14:00 uur  
Bevrijdingsconcert in RK Bartholomeuskerk in Zevenbergen 

Zondag 3 november       20:00 uur  
Bevrijdingsconcert in “De Ankerkuil”in Moerdijk 

Zondag         15   december      12:00 uur 
Kerst-matinee met een Ensemble van de RPO de Doelen, docenten en 
leerlingen van De Muziek Experience, het Koor Cantzoni, Waldin Roes 
en nog veel meer KerstFEEST in Rotterdam           

KLEDING! 
Voor alle resterende optredens van dit jaar zullen we in ons Cantzoni 
tenue gaan: zwarte broek, witte blouse/shirt en een zwart jasje. Daarbij 
de Cantzoni blauwe sjaal (dames) of stropdas (heren) 



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 in de zaal aanwezig te zijn. Om allemaal 
bij elkaar te kunnen zitten (wat dan weer handig is voor het optreden) 
is het wellicht handig om om 19:15u. af te spreken bij de ingang van 
De Borgh?! 

Cantzoni zing 15 minuten deze avond, en we zijn ingepland van 20:00 – 
20:15 uur.  

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt je een brief met informatie over 
hoe deze avond er uit zal zien en wat er gaat gebeuren. Reken er op 
dat de avond rond 22:30 uur afgelopen zal zijn.


