Pro el Zangvereniging Cantarella Del
Zangvereniging Cantarella Del is een gemengd koor met ongeveer negen g
leden. Het koor bestaat in 2023 vijfenzes g jaar (een jubileum) en is vanwege kwaliteit en
repertoire een begrip in Del en omstreken. Het is het grootste koor van de stad. De leden zijn
redelijk evenwich g verdeeld over de verschillende stemgroepen, waarbij de tenoren wat in de
minderheid zijn.
Het koor zingt bekend repertoire voor groot koor, orkest en solisten, zoals de Ma häus en
Johannes Passion van Bach en werken van componisten zoals Händel, Mendelssohn, Brahms en
Mozart. Regelma g voert het koor ook minder bekend werk uit, bijvoorbeeld van twin gsteeeuwse componisten als Vaughan Williams, Benjamin Bri en of Duru é.
Het streven is naar varia e in het repertoire, waarin ook ruimte is voor nieuwere muziek en
uitvoeringen met een andere begeleiding dan groot orkest.
Cantarella gee jaarlijks een groot, goed bezocht en door het publiek enthousiast ontvangen
concert met orkest. Daarnaast zijn kleinere uitvoeringen mogelijk. In april 2022 is de Ma häus
Passion van Bach uitgevoerd en voor november 2022 staat een uitvoering met orgelbegeleiding op
het programma met koorliederen van Brahms, Mendelssohn en Fauré en het Requiem van Duru é.
De ambi e van het koor om goede uitvoeringen te geven wordt ondersteund door het ter
beschikking stellen van mp3’s en midi- les, zodat leden hun par j thuis kunnen instuderen.
Aspirant-leden leggen een toela ngstest af. Alle leden leggen eens in de drie jaar een stemtest af
en krijgen op grond daarvan een individueel advies. Daarmee bewaken we de kwaliteit van het
koor en wordt periodiek nagegaan of leden nog in de juiste stemgroep zi en.
Het koor repeteert wekelijks op dinsdagavond onder leiding van de dirigent, die daarbij wordt
ondersteund door een begeleider aan de piano.
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Meer informa e is te vinden op de website: www.cantarella.nl

