JAARVERSLAG 1996 STICHTING JONGENSKOOR CANTASONA BOXTEL
Hieronder volgt het jaarverslag van de Stichting Jongenskoor Cantasona over 1996.
Door het vertrek van dirigent Wil Barten in januari 1995 kwamen de activiteiten
van ons Jongenskoor op een zeer laag pitje te staan. Het koor telde helaas geen
enkel lid meer. Het leek er dan ook even op dat dit het einde zou zijn. Maar in
1996 kreeg ons Jongenskoor opnieuw leven. Per 01 mei werd de heer G.A. Brand,
directeur van de Streekmuziekschool, de nieuwe dirigent van ons koor.
Deze had grootse plannen met zowel het Jongens als het Herenkoor. Als eerste
werd nog net voor de zomervakantie een grote ledenwervingsactie gestart.
Deze resulteerde in een twintigtal nieuwe leden varierend in leeftijd van 7 tot 10
jaar.
Omdat deze jongens over geen enkele muzikale kennis beschikten werd in het
najaar de zangopleiding gestart. Er werd begonnen met een stemtest bij alle
jongens. De groep werd daarna opgedeeld in twee groepen. In de zgn. "Opleiding–groep"
kwamen de jongste jongens, in de zgn. "Jongenskoorgroep" de wat oudere
jongens. In de eerste periode stond het Jongenskoor onder leiding van de heer
Brand. Omdat deze het ©gezien zijn werk bij de Muziekschool© te druk kreeg heeft
hij zijn leidinggevende taak overgedragen aan de heer Ton van de Weem, docent
van de Streekmuziekschool.
Naast twintig nieuwe leden kreeg het Jongenskoor Cantasona ook een nieuw
bestuur. De heer J. Spijkers werd aangesteld als voorzitter, de heer W. van den
Broek als secretaris en de heer T. van Liempt als penningmeester, allen lid van het
H.Hartkoor. Nadat de bestuurstaken door het oude bestuur waren overgedragen op
het nieuwe konden de bestuurlijke zaken in orde worden gebracht. De inschrijving
bij de Kamer van Koophandel werd hernieuwd, de gemeentegids en de parochiegids
werden aangepast, het secretariaat werd vernieuwd. Ook dacht het bestuur na over
de toekomst van ons koor.
Zoals duidelijk mag zijn is er van echte optredens van ons Jongenskoor nog niet
echt sprake geweest. Het Jongenskoor heeft echter wel een keer mogen 'meezingen'
met andere kinderkoren, o.a. dat van de Muziekschool, tijdens een Kerstviering in
Veldhoven.
En zo kwam 1996 voor het Jongenskoor tot een positief einde. De herstart is
ingezet en zowel bestuur als dirigent zijn enthousiast en werken vol ijver aan het
welslagen ervan.
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