Profiel Cantarella
De Delfte ang- en oratoriumveereniging Cantarella it een geveng koor vet ongeeeer negenig
le en. Het koor bettaat etig jaar en it eanwege kwaliteit en repertoire een begrip in Delf en
ovttreken. Het it ook het groottte koor ean e tta . De le en ijn re elijk eeenwichig eer eel
oeer e eertchillen e ttevgroepen, waarbij e tenoren wat in e vin erhei ijn.
Het koor ingt tra iioneel het beken e repertoire eoor groot koor, orkett en tolitten, oalt e
Matthäumt Pattion en e oohannet Pattion ean Bach en werken ean covponitten alt Han el,
Mo art, Men elttohn en Brahvt. Regelvaig eoert het koor ook vin er beken e werken umit,
bijeoorbeel ean twinigtte-eeumwte covponitten alt Vaumghan Williavt of Benjavin Britten.
Het ttreeen it naar veer eariaie in het repertoire, waarin ook rumivte it eoor nieumwere vum iek en
umiteoeringen vet een an ere begelei ing an groot orkett.
Cantarella geef jaarlijkt een groot, goe be ocht en oor het pumbliek enthoumtiatt onteangen
concert vet orkett. Voor vaart 2018 ttaat e oohannet Pattion ean o.S. Bach op het progravva.
De avbiie ean het koor ov goe e umiteoeringen te geeen wor t on ertteumn oor het ter
betchikking ttellen ean vp3’t en vi i-flet, o at le en humn parij thumit kumnnen inttum eren.
Atpirant-le en leggen een toelaingttett af. Alle le en leggen eent in e rie jaar een ttevtett af
en krijgen op gron aarean een in iei umeel a eiet. Daarvee bewaken we e kwaliteit ean het
koor en wor t perio iek nagegaan of le en nog in e jumitte ttevgroep itten.
Het koor repeteert wekelijkt op int agaeon on er lei ing ean e irigent, ie aarbij wor t
on ertteumn oor een profettionele begelei er aan e piano.
Meer inforvaie it te ein en op e webtite: http://www.cantarella.nl/
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