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Geachte heer/mevrouw,
Zoals u wellicht uit de diverse media heeft vernomen is het Heilig Hartkoor, in 1996 gestart met het
heroprichten van het Jongenskoor Cantasona. Het jongenskoor Cantasona vormde de afgelopen 50 jaar
samen met het Herenkoor St.Cecilia het Heilig Hartkoor.
Samen met het Herenkoor werden diverse grote optredens verzorgd tijdens o.a. de "Spem in Alium"tournee, het "Pueri Cantores"-Congres in Maastricht en de hoogmis in de Nôtre-Dame van Parijs. Het koor
verzorgde diverse radiouitzendingen vanuit de H.Hartkerk. Diverse langspeelplaten werden door het koor
opgenomen waaronder o.a. "Adoro te" en "Missa Secunda Pontificalis".
Door diverse omstandigheden is het jongenskoor ter ziele gegaan. De leden van het herenkoor vonden het
culturele verleden van het koor echter te waardevol om het jongenskoor definitief van het toneel te doen
verdwijnen. Het Heilig Hartkoor kreeg in 1996 een nieuwe dirigent, de heer G.A. Brand, directeur van de
Muziekschool. Deze was enthousiast over de plannen rond- om de heroprichting van het Jongenskoor en
ging met goede moed van start. In de zomer van 1996 is er een grote ledenwervingsactie opgezet. Het doel
hiervan was een basis te krijgen voor het nieuwe Jongenskoor Cantasona. Deze actie resulteerde in een groep
van 20 nieuwe leden waarmee in september is begonnen met de zangopleiding. Deze wordt verzorgd door
een gediplomeerd docent van de Streekmuziekschool. Het reportoire zal in de toekomst niet alleen uit
kerkelijke muziek maar ook uit wereldse muziek bestaan. Naast het éénmaal per maand verzorgen van de
hoogmis in de kerk zal dan ook buiten de kerk worden opgetreden.
Samen met het ledental van het Jongenskoor is ook het kassaldo van het Jongenskoor tot een minimum
gedaald. Om dit aan te vullen vragen wij via dit schrijven een bijdrage van ú, de Boxtelse bedrijven en
instellingen. Wij hopen dat u, net als wij, de culturele waarde van ons Jongenskoor de moeite waard vindt.
Wij vragen uw financiële steun om het Jongenskoor weer op de oude sterkte terug te brengen. Wij
realiseren ons dat wij u in de eerste jaren niet veel te bieden hebben maar wij hopen toch dat wij op uw
steun kunnen rekenen. Daarmee kunnen de jongens hun zangopleiding blijven volgen en kunnen er
ontspannings-activiteiten worden georganiseerd zoals bv. sportmiddag/kampeerweekend.
Wij hopen op uw steun te kunnen rekenen en danken u bij voorbaat voor uw bijdrage.
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