
Hallo koorleden! 

De laatste info-brief van dit jaar… Een jaar waarin we leuke dingen 
hebben mogen doen met als belangrijkste en (m.i.) gaafste concerten 
de bevrijdingsconcerten met het RuimteOrkest en de OKK. We mogen 
trots zijn op wat we gedaan hebben dit jaar, en laten we van 2020 een 
super mooi jubileum-jaar maken met z’n allen! 

Cantzoni 25 jaar. 

REPETITIE 2 DECEMBER! 

Vanuit het stroomversnellingsfonds van Rabobank Amerstreek hebben 
wij een schenking gekregen voor het aanschaffen van het in-ear 
systeem van € 1.000,- Een fors bedrag, waar wij uiteraard enorm blij 
mee zijn! 

Op maandag 2 December komt een afgevaardigde van de 
Rabobank deze cheque symbolisch overhandigen, en zij willen dit 
graag doen met een foto voor in de krant. Aan ons allemaal de vraag 
of we op de repetitie van 2 December (morgen!!) in onze koor-kleding 
willen komen voor de overhandiging & foto! 

Zwarte broek, witte blouse, zwart jasje & stropdas/sjaal 

KERSTMATINEE - ROTTERDAM 15 DECEMBER 2019 

Begin dit jaar werden we uitgenodigd door Art om op zijn muziekschool 
mee te werken aan een kerst-matinee. Super leuk om eens ergens 
anders naar toe te gaan zo tegen de Feestdagen! Art heeft een 
geweldig mooi programma in elkaar gezet, wat heel divers is en vooral 
heel muzikaal. De mannen van Cantzoni zijn al eens bij een middag 
door Art georganiseerd geweest, en kunnen jullie vertellen hoe goed 
zijn leerlingen en bevriende muzikanten zijn. Dat wordt een hele mooie 
middag!! 

Het programma is zoals al gezegd heel uitgebreid en divers. Het 
complete programma zal ik als extra bijlage bij deze nieuwsbrief 
meesturen (past niet in de nieuwsbrief ;-)) 



Wat wij zullen zingen deze middag:  

BLOK 1: van 13:50-14:20 

* Stille Nacht 
* Perhaps love 
* So strong 
* God rest ye merry gentlemen 
* Bui doi 
* Stairway to heaven 

BLOK 2: van 15:30-16:00 

* Away in a manger 
* Imagine 
* I Love You/What a Wonderful World (solo door Waldin Roes!) 
* Scarborough Fair/Sound of Silence 
* Benedictus 
* Do You Hear What I Hear 

LOKATIE  
Huize Laurens Maasveld 
Maashaven Oostzijde 151 
3072 HS Rotterdam 

VERVOER 
Graag onderling regelen wie rijdt en wie mee zou kunnen rijden! 

KLEDING 
Zwarte broek, witte blouse, zwart jasje & stropdas/sjaal 

16 DECEMBER 2019 - JAARAFSLUITING! 

Op maandag 16 December zal er GEEN repetitie zijn. Kim geniet dan 
van een zeer verdiende vrije avond ;-) 

Omdat we het jaar toch gezellig af willen sluiten en we elkaar natuurlijk 
niet te lang willen missen, hebben Marion, Gonny & Susanne gevraagd 
of ze een gezellige avond mogen organiseren met hapjes en drankjes! 

We starten om 20:00 uur met koffie en wat lekkers en hopen jullie 
allemaal te zien deze avond! 

6 JANUARI 2020 - 1E REPETITIE NIEUWE JAAR!


