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LiTïCtlTI;il] JOï{Gi;}i§Kíl0}i

CÀ:Ë?ASOt'éÀ

F0jiti:ll,

JA;:,trrïERSËAG 19&$-1?85,

ïoora,/ond van de instaLleiie vgn ni*uue }*elen ls het een trndltíe
.rat nen clo korral;tivÍteiter:, uit liet aehter ons IÍ;,;1:;and"e k*orseizonre arrnrÍhet
t*
pe,picr tosvertrcu*t.
In hat 4O jaríg'*estarun van h,:t jonge*sir*cr" ís het koorjear rB4-tt3$ een
ci j =onder jalr 6;er.le*st dsorCi:.t de cliverse 5e beurtenf g:::esÀ veor o&s
jonSensh*or als een première rlozicn rlssen rlrotrdt:i,
Denke;n ï,Ja rneiJr eeRs a,:r:: de S-r,1ci:l,ini3 Jon.11;ensi<oor Cunt*UJ*r*o'**oIile nu o*n Jailr
Herle zaar'Ë i* rdenleea we aan de eerste donlr i,oursalctÍe rCe kerstkaarte nverkoop,
iret i:arupterre inrde nieu',':e ka=pspu13.eïi Én ulieraard- de uitvoex'ln1; viin de
i{att}reus Pessi te iiijireSe11G
É.an d.o

StÍehtini; Jou;JoRsk,lcv Canias':z:a stelt zish tevr doctr d.oor een i*tcnsieve
,"rervi.n,1:; elt op)"t:id I-n;1 ea dc "li-rerse aki;ivi{eÍ"bea eLoor en 't*sc' clo Jöï?i:'enË
het ai*:r+,a1 en ni.;o r,'an o'iiz,:r z&nlFrs te h*nChJ.vexl en up mo,Te).íJk te rrergr*ten.
De intensÍevcre Herïin;; leicl.d"e tct '* 14 ta1 aanr*elriÍ.nl;cnren && eeil Jaerr
opLeicling ,.r*rden enlangs p jengens ;;eïil*te1.3-eerd, tut Lirt van ous jon;pnsks-1*r.
Dir i.n teg;ens'ta3-lÍn1g tot '19S4 i;oen streehts vijf Jongemr geÏnstnlle e rd
r.;srd-en tet 1id. Vier jon;;ena verli.eten het koor va$.r{Gge cle s'uominu.tatie,
en drio jongons i:-ro,;sie ;r. clnoL' onstaneli.6hedelt vraeg;tÍjCig afhait*tr"
Door de installi"itie van dese 9 jongens k$,$t het l,ederati,rl uear oF Jit
De

neerdere al*ti.Èite iten te l{,unntln ontl:3.coÍ.en is c.ln ii:cd, ;;cvu}r{* finslncir:lc
I<as nog altS.jd noocl"aak:1ijle.
Daarom stnrtte do:itiehtin,g im d.e Èa:ls?d.an oirt*her en noveuber {$84 ern
donateursnirtie.ï{et volle +,evred.enheÍd. k*n l:elt: hestuur op d.oz* alltíe
terugkijïrrn en medlc di:t:retro*r kreeg dese a};tíe Ín nov. 19'tl5tt **n tlrtood.e r*'r'lqle
Crn

-2-

dat d.eze aktÍertezameu met de onlangs gesr,arte herstkaarten verkoop,
een groot suc*es raei; r*orden"
llede d.ankzij d.e f,lnancie Ie steun varz rle ,rele tl"onaieurs lcondere we ri:eerdere
We hopen

cntspannin5sal<'ei'ili:l*j"';en ontpLoi"ienrzoals een filmmidriagreen ieerstfeest,
een bezoei.< asn de lift*-1"ing en uiteraard het CeeiLlafeest.Daaynaast r,.,ras er op
8 septemher j"L. ees sporttourno,:i tussen Canta::i:na en het j*iigr;rrskoor van d.e
Sacraaentslserl< uit 8red.a, liri,i he'l,.bcn geeir enheL raorlent 1;c'uuijfeLl aan de
spcrtieve kwaliteÍtnn ya31 onuo jozrgensren in,arsn rlaaron d.an aok nÍet vorbalscl
toen me:rrna een re,Svlaci:ti$ errenement ,Ce bekcr in ontvangst iron neaeil ,
Oirs i;;:ad.itione Ia tuntenliaap r.JaË dít .-i!.rl:r eca bJ-jzonrir:r ltam1: d.er:r Ce praehtíge
nier-u.re i:ampspulir:: en !:e'l;::i.eu',:,;e kaupt,:rreÍn. In ele l.leele van'l ] jr-r1i to-L en.net
.C juli iion Ïret joe.qenskoor geluill.iig w*er ,:ilct eeu uitgebreid ientendorp,
op kanp ditnaal- in de bossen van l:Lade1. ï*d"*reen val1 het jon;;cnslio;r Can'uasanir
zal nc,y il:ë'fu ve{rX. p}eai,:r terugCenkon &an *it hijzonr}or geslaa;Ce ken:p,

Uiteraard waren er l:.eÈ;rfgelopei: jaar ooJr rte diverse uekolijkse airtiviteiten,
ce "re1e repei;ities en concert*nrdtt:raal in Be;':telrDe* §oseh, en Den Dui:gon.
Daarnaast luisteriie het kcor eueharis"Líevieyingen op ln 8r,.,àa en Den Bosch.
A1 deze muzihhie aktivi'i;eiten Lielr:n paral1o1 met heL pro:ïrainiïia r.raï1 he't, Fiereniioi:r.
Eeir, balan,grijke i:lusikale i;ebe urie y:1s vocr Cani;as-iona heb ii* no:. niet 'rer;ue Ld-.
l'ïoel:.'uen de jonp,;rnr íe 'i984 optleaÍcn met he1; Raclíe Filharrnonisclt orhest,
in 'l!.*3 zongen zij tozane n n:e 'b I;e.i Bael.rtoor 3íi"jrï.l .j.rn en r're i; GeLd-ers crhest
in d.e Hat'bhe'1s ps:,;s;i van J.S.Bacll. Zeker in j:et jaar van d.e muziel; en he'L Baehjaar een msoie ui Lnodi;,;i-n6 en ervarin;.
i,leas'L dit aj.ieË ltai;'rcrn oen aantal jcn;4en.skoorleden deel aan een [io*rstud.iedagl
ie Rs.lterdan o.L.v. rle enlplse d"írigent l1,tr'Ie:arnin6.
l1 ierrre*,. kom ik aan he-, einde van e*ïl overzíatlb van velc hr:orrrl';tiviteitcn in }:et
L:oorj a're 1984/1t&5 ,door eli veor ci"e jongcns van Ci-rntasona.
Ite nogen zeker stallen rlat het af;1oloi-ls11 kooyseiEoen een zecr eÍ.rui<ke peri.ode
is g€lrleoÍ:r;t en moete:r d.aar *i:';enlijk zeer bllj'cree zijn. Iie'i; kost uel- e*ns
noeite oil ieeiereen stoed.s ï'reÉr te ractivoron en er moet weI eens 6effieipperei- r,torden,
rnaar he t fcit dai Can'i;asona Ln 19ii een bloeiende ry zinge nde ve remíging isrmoet
o ns toch. zeker ge i.ulliiig s te ml:re n.
De StíchtÍng zei zÍ,]i:' in voor rle ins i;ilnC.hcur-i in6 en h*vorderin5 '.ran c,)iÉ jo;r.;*ilsiti-,*:
Fle t iicniend janr ui1ïen we uiLs ï:estuur ïlo$ iíèer a:inCaehï i:es Le d.eil ,:.:i:r de
vrgrvin 1 en opleicliirg en daarnsast r,lliL he-t Jon.gr:nskaor :iieer zelfstaurli3; oËt,rerlen
i:tet, nar:re vo;-r ii,J uitvor,:ri::rg varr profane,populaine knorrnuziei:;.
Ar'rrr Ce t'oorar,'ond van een nj-euw k'oors*izoen liuirLi..rn ue nu al zeggen d.at }ret
tlederoil erln Ecër dr,"il; lioorjaar za1 i,lord.onrlii]öï C-e diusrse coitcËrten eri de
medewerl,ii.ng a:rn d.e i.ni-Lvoerin6 var: het 40 s'b. mote'1, speti in alium.Daarnar:st
ontv:.n6 het jongenilhooÏ'de ee""roroIle uitcorií;giï],j $iil neiie'rrerking ie verLenci:.
aai-L

de ui Í;';crr:riri5;

-3qan hei kiar xequiern van Brittenrdoor hei; Brabants Orkest.
[,.aten we hopen dat ook het icomende jaar een moo] en muzikaal jaar mag
erorden. Veel Ís er door en voor oe jongens gerÍaanrmed.e dankzij oe steun
.$a,n velenrd.irigentrPasioorrkampstaf en Uniformmensenrlrtaarvoor -ranaf deze
1n.ltaai:s een woorde van dank zeer zeker op zijn plaats is. i'iet cie inzet
ep medewerking van l"eclereen die het jongenskoor een warm hart toe wii
diragen zijn wij d.an ook vast van plan op de ingeslagen rlreg voort te gaan.
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