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L)e Nederlandse Omroep Stichting en
Bernard Bronkhorst nodlgen u uit tot het bijwonen van een
repetitre van het

Radio Filharmonisch Orkest
o.1v. David Porcelijn

Met medewerking van
Lieuwe Visser, bariton en

Het jongrenskoor Cantasona
o.1.v Joop Felix.

Voor de wereldpremiere van een concert,
gecomponeerd door de Israëlische componist

Eiian Avitsur, genaamd

'Shirat Hadorot'.

Aan de repetitie gaat een bijeenkomst vooral waarop
componist en uitvoerende kunstenaars aanwezig zuilen
z\n.

Adoro Te Plechtig - lof - gezangen uit de l9e en20e eeutu
H. Hartkoor Boxte} o.lv. Joop Fe)ix. Ted van den Aker - orgel

Hoe klonken al die korte gezangen ook al rveer.
die vroeger het plechtige Loí tot zo'n íeestelijke
parochie-gebeurtenis nraakten? Een LP met o.a.
Andriessen. Brahms. Bruckner. Hilbert. Reger en
Schubert. voor wie die jurveeltjes van devoïe eerr-
voud niet rvil vergeten. nu ze nooit rneer

gezongen rvorden. En r-ritgevoerd door het
H. Hartkoor r,an Boxtel. onrdat dai koor ir'r deze
tradit je sinds jaal en dag een grote naan.r
oplroudt.
Besteino: 313-14 oí 3i3-14 (rnc)

Veertig jaar na ,,heroprichting"
houdt H. Hartkoor reputatie hoog

Kerstconcert aa:rgeboàen aa.n de ttVriendenkring H.Ilartl"oortr b.g'v' het 2e lustrr::.r,

d.oor het H.Iiartkoor o.1.v. Joon Fe1ix

riirr)ovo Lèon Soons orgel
Jeroen FeIix hobo.
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VRIJDAg,4.MEI \IIA HILVERSUM 4

Radiopremière met,C antasona'
Op rrijdas 4 md zel de NOS-radto een

*pn"rt* ultzénden Yln een slmfonle
voor-:orkest, barlton en Jongenskoor
die dc:i Isrsë{ische komponist Eltart

Avisurt gekbmpoireerd heeft ln óp'
dracLÍ van'de - hiedrlander Bernard
BronxËrí' ' i'\r.r'í'rÍ '

Dczc symfonié, geïiteld: ,.Shirat H3;
. drirot" (gezangen van generaties)
' téia op 9 en 1l februari in de Hiher'
surse, Avro-Studio'uirgevoerd. De
NOS iaaàtte van deze *ereldpremiè-
re ee{r opflame. Aan de uitvoering
werkten mee, het uitgebreide Radio
Fhilharmonisch orkest, de bariton
Lieuwe.Visser en het onder leiding
van Joop Felix staande jongenskoor
.,,Cantasona" uit3oxtel. Het geheel

stsnd onder lciding van David Porce'
ii,n.
&ereenkomstig de' uitdrukkeli]*e
wens van de opdrachtgever heeft de

kornp<>nist in zijn muziek oude Jood-
se liturgische melodieën vern'erkt, die

reeds verlóren gingen of weldra ver-
loren zullen zijn.
Voorwaarde was ook dat het stuk
door een Nederlands orkest en een

Nederlands jongenskoor (Canta-sona
uit Boxte I) i.n Nederlan9. in première
zotr norden uitgevoérd. "..
De ongeveer 50 minuten durende
kompositie beoogt een bijdrage te le-
veren aan het behoud van authen-
tieke Joods lirurgische muziek. De
monurilentale kompositie is gecn
avant-gardistisch werk, maar stelt aan
de uiwoerenden hoge eisen.,
Ter waardering vooÍ de uitvoering
van Shirat Hadorot werden, ín op
dracht van het Joodse Nationaal
Fonds, in het Koningin Beatrix Woud
in Israel zes bomen geplant oP naam
van het jongenskoor Caiitasona uit
Boxtel.

De uitzending op rrljdag 4 mel begint
om 2,0.M uur onder de rubrlek Euro'
pees Concerfpodium, ria Hilvermm 4.
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Engels koor bezoekt Boxtel
school zal het koor 's middags
conceneren op de basisschoËl
St. \{illibrord in Esch. Het pro-
gramma is zeer gevarieerd sa-
mengesteld. Zo zullen naast, enkele kjassieke en populaire
koom erken ook i;rst'r:mentale
u,erken worden uitgevoerd.
Op maandagar'ond is er een
oplreden,r'oor6astgezinnen en
Benoorgden ln de Anpela-
sóool te Boxrel.
Op 31 maart veír€kl het koor
naar Munsler in Duitsland.
De organisatie zoekt nog enkr
ie gastgezinnen voor longens
§an 16 tol l8 iaar. Voor inlich.
tingen kunt u beUen met lel.
8.r 54 8.

Hel koorvan de ll,estcliífHish.
school Íor Bovs uil \t'estcliÍl in
Enge)and zal eind maart enke.
Ie dagen Boxtel bezoeken. Tii-
dens hun verblilfin Boxtel zjin
zii te gast bij de ionsens vjn
het jongenskoor Cantisona uit
Boxlel.
Het koor arri\.eerl oo zondap
29 maart in Boxrel.
Op ma.andag 30 maart zullen
zr), onderauspicièn van de mu.
ziehschool 's morpens eeD con-
cert geven loor de rirje basjs-
scholen van Den Dungen. Het
concert \.indt p)aats in de Blau-
tre Scholk in Den Dunpen om
10.30 uur. Na de Iun"ch pe-
hn'iki le heLben op de nruziËk-
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CANTASOI{A

R. K. Kerk
H. Jacobus de Meerdere
Den Dungen

Aanvang: 13,00 uur

Toqqang gratis

HElLIG HARTKOOR BOXTEL

o.l.v. Joop Felix

l,Jerken vaÍ] o.a. Tal1is
. Orlando di Lasso

Brahms
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Missa Secunda Pontificalis Lorenzo Perosi

H. Hartkoor te Boxtel o.l.v. Joop Felix

De beste en terecht populairste tnis van de

priester-komponist àie'r,ijfti g jaar aan het. hooÍd
v'an de pauselijke Sixtijnse Kapel stond: de Missa

Secunda Pontiíicalis van Don Lorenzo Perosi

- r,.,elluider-rd hoogtepunt van een halve eeurv

katholieke kerkmuziek. uitgevoerd door een van

de rt,einige rrog overgebleven kerkkoren die de

traditie r,,an de latijnse meerstemnrige rnr-rziek in

hooe ere houden:'het H. Hartkoor van Joop Felix

uitÉoxtel. Beslist een dokun.rent.

Bestelno: 313'4 oí 313 4 (mc)

.,II. Hartkoor eindiP
met sterk concert

\TSPEi?S\AN.$\AN '^Ë
ALL_ERI

$v
5{F Rad,iopremière ïrLe,t, iongenskoor

§ Cantason& uit Boxtet op 4 m,ei

§ Ge;z,rÍtgeïI YaïI
Ceneraties
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'Live' op de televisie.
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4O-stemmig motet Thomas Tsllis (lS0S - I5SS)

En andere enkel- en dubbeikorige rverken

Brabants Kamerkoor

A o

lU111

- 's-Hertogenbosch

Cantabile

Cappella Sine Nomine

- 's-Hertogenbosch

Breda

Boxtel

's-Hertogenbosch

FIeiIig Hartkoor

's-Hertogenbosch' Vocaal Ensemble -

Oosterhouts Kamerkoor

Fratum Musicum

Sacramentskoor

- Oosterhout

- Antwerpen

- Breda

De concerten zuilen plaatsvinden te:

Breda, zondag 5 oktober, 16.00 uur, Grote of O.L. Vrouwekerk

Antwerpen, zaterdag t5 november, 2 i, RepUtAtie van ruim 40 jaar 
iiil
:.:.:

Eindhoven, zondag 16 november, 15.00 t:ii art hrsrnskoor cantasona uiÍ Boxtet is opgeicht in 1943 ak jongenskoor tan ii;i'

i:1;, de H.Hartparochie en yormt samen met het herenkoor, het H.Hartkaor uit :i::i,:;i. w D.DuttPuruclate en vurrtl lumen mel nel n(renKoof, ne, Ia.nanlioof UI ..ili-

..9 ^ :::: Bortel. De diigent CorSul's diigeerde vele jaren het koor, ter*.ijl tanaf l9A0 ;it,

»t ,i.i, n* **, onder..leiding ttry:'?." Joop-FelLr. 
!:i

De jongens krijgen een oplciding in de vorm van noíen lezen, stemvorming en ,,i,

ademhalingstechniek. 
',iIn de ruínt veertig jaar vbn haar bestaan heefr het koor zich een repuratie iiil

verwon'en op het gebied van religieuze en profane koonnuziek. Onder ::::,.

leiding van dírigent Joop Felit werden tièntallen radio-uitzendinge,'t en ;i,.

enkele tv-optredens verzorgd, grammofoonplaÍen (v'aan,an enkele in de serie i,i

KRO-klassiek) opgenon'ten, en vele koncerten in binnen- en buitenland :.i:.:

uitgevoerd. Het programma is erg veelzijdig maar ligt toch voor het nteren- ii,,
deel op het religieuze vlak. lYerken van Palestrina, Byrd, J. des Prez doch i,i,

ook eigenrijdse muziek staat op het repertoire. In 1971 zong Cantasona, in ,,i,

het kader van het Holland Fesriyal met het NCRV vokoàl ensembte het :i::

recordare van Kurt ltUeill (wereldpremière) en ín 1984 *,erd door het i:i:
jongenskoor in samenwerking met het Radio Filharmonisch orkest de iiii
wereldpremière verzorgd y,an de Israëlische komposítie Shirat Hadorot ur, ti,
Eitan Avísur. Daarnaast v,erkt het koor regelmatig mee aan uin,oeringen ii::
van de Manhàus Passiott van J.S. Bach. :i:i
Onlongs yerleende het koor nrcde*'erking aan de uin'oering door ochr ::i:.

Brabantse koren van het grote A)-stentntige moÍet Spem in Aliutn t'an de iii,.

Engelse komponbt Thomas Tallis. ;:::tPUtI§l I tlutrla r urtà, ::::
.......;i::
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CANTASONIA

De eerste jaren.

De eersle maal op kamp
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Piaatopnamen.
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In Keulen.
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Naar Echternach.

..EI

Heilige Bloedprocessie.
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