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© Cantica Sacra 

Steenwijk - Op zaterdag 8 april geeft Cantica Sacra, met dirigent Claartje van Dokkum, een bijzonder 

concert in de Grote Kerk te Steenwijk. Het wordt een gezamenlijk concert met het Caritas Chamber 

Choir uit Canterbury. In oktober 2016 heeft het Steenwijker koor Cantica Sacra een bezoek gebracht 

aan Canterbury, Engeland. Naast een optreden in de beroemde Canterbury cathedral werd toen 

eveneens een gezamenlijk concert gegeven met het Caritas Chamber Choir o.l.v. dirigent Benedict 

Preece. Het is voor Cantica Sacra dan ook een groot genoegen om dit Engelse koor binnenkort in 

Steenwijk te mogen verwelkomen. 

Gevarieerd programma 

Beide koren zijn afzonderlijk te beluisteren tijdens dit concert, maar natuurlijk zullen ook samen 

enkele stukken uitgevoerd worden. Met een zeer gevarieerd programma willen de koren laten zien 

wat ze in huis hebben. Zo zullen Renaissancemuziek van Sweelinck maar ook het romantisch 

repertoire van Mendelssohn ten gehore gebracht worden, terwijl ook hedendaagse composities niet 

zullen ontbreken. 

Hoogtepunt 

Hoogtepunt van het programma is de “Sunrise Mass”, een symfonische mis voor koor en orkest uit 

2008 van de uit Noorwegen afkomstige Ola Gjeilo (1978). De beeldende muziek en prachtige 

klankkleuren verraden een voorliefde van de componist voor filmische muziek en zijn voor zowel koor 

als luisteraar een feest om mee te maken. Het laatste deel ”The Ground” was al te horen in een eerder 

concert van Cantica Sacra. Nu dus het volledige werk, uitgevoerd door twee enthousiaste koren, 

begeleid door de strijkers van Ensemble Conservatoire. 

“Peace, perfect peace” 

Tenslotte moet nog het gezamenlijk uitgevoerde “Peace, perfect peace” genoemd worden. Een 

aloude boodschap van vrede, hoop en nieuw leven, speciaal voor dit concert van nieuwe muziek 

voorzien door de jonge, zeer getalenteerde Engelse dirigent en componist Benedict Preece. Een 

prachtige opmaat naar Pasen! 

Het concert begint om 20.15 uur – kerk open om 19.15 uur. Kaarten zijn in voorverkoop a €15,- 

verkrijgbaar bij koorleden en Foto Jan Vredenburg Steenwijk of te reserveren via www.canticasacra.nl 


