
BALLADS AND CAROLS IN GROTE KERK STEENWIJK 

STEENWIJK Op vrijdag 14 december geeft Cantica 
Sacra, met dirigent Claartje van Dokkum, een concert 
in de Grote Kerk te Steenwijk. Het kreeg als titel mee: 
‘Ballads and Carols’. De muzikale begeleiding is op-
nieuw in vertrouwde handen van pianist Jan de Roos. 
Ditmaal in samenwerking met een strijkkwartet waar 
ook de violiste Inge Muntendam deel van uit maakt; 
met haar kon het publiek al kennis maken tijdens het 
voorjaarsconcert in april van dit jaar. 
 
Het is inmiddels het achtendertigste seizoen voor 
Cantica Sacra. “In 2020 hopen we weer uit te pakken 
met een groots jubileumconcert”, aldus voorzitter 
Christa de Vries. “Zoiets vergt veel tijd en voorberei-
ding, dus de eerste plannen liggen al op tafel!” Hoewel 
het koor behoorlijk veranderd is in deze bijna veertig 
jaar, is er één traditie staande gebleven sinds de 
oprichting: het jaarlijkse Christmas Carol concert in de 
Grote Kerk. Wat overigens ook niet veranderd is is de 
gezelligheid en de prima sfeer op de repetities. Dirigent 
Claartje van Dokkum, die vorig jaar haar vijfentwintig-
jarig jubileum vierde bij het koor, kan dit bevestigen. 
“Ik heb het nog steeds naar mijn zin bij Cantica.  
Toen het koor in de loop der jaren uitgroeide van een 
kleine interkerkelijke cantorij tot zijn huidige, vijftig 
leden tellende formaat, groeiden ook de kwaliteit en 
de repertoirekeuze. Die groei zorgt steeds voor nieuwe 

muzikale uitdagingen 
en hierdoor is Cantica 
Sacra voor mij een 
koor dat blijft inspire-
ren. Voor dit kerst-
concert heb ik zelfs 
voor het eerst in mijn 
carrière de stoute 
schoenen aangetrok-
ken en een aantal 
Christmas Carols bewerkt voor koor en strijkkwartet. 
Spannend hoe dat op 14 december gaat klinken!”  
“Maar ook sommige koorleden houden het al heel lang 
vol hoor!” vervolgt de voorzitter glimlachend. “We 
hebben nog steeds een aantal leden van het eerste uur. 
Het is blijkbaar zo’n leuk koor dat iedereen blijft zo lang 
hij of zij kan. En dat klopt ook: ons oudste lid is de 
tachtig al gepasseerd, maar daar tegenover hebben we 
ook een aantal twintigers die zich prima thuis voelen bij 
Cantica Sacra.  
Een van de doelstellingen van ons koor is: ‘het publiek 
blijven verrassen op hoog niveau’. Zo lang je die 
ambitie hebt, en ruime koorervaring, ben je welkom bij 
Cantica Sacra. Voor de vrouwenstemmen is er inmid-
dels een wachtlijst, maar momenteel hebben we  ruim-
te voor 1 tenor en 1 bas. Dus mannen die zich hier in 
herkennen, kom kennismaken bij Ballads and Carols!” 
 
Zoals de regelmatige concertbezoekers gewend zijn 
belooft het ook nu weer een bijzonder concert te 
worden, waarin oude vertrouwde Christmas Carols een 
belangrijke rol spelen, hier en daar voorzien van een 
verrassend nieuw jasje. ‘Good old’ John Rutter en Karl 
Jenkins staan uiteraard op het programma, maar ook 
een aantal van de nieuwe ontdekkingen van de 
afgelopen jaren zullen niet ontbreken. Ola Gjeilo, 
Daniel Elder en Bob Chilcott, om maar een paar te 
noemen. Ook zij schreven prachtige, hartverwarmende  
muziek: lichtpuntjes in de donkere dagen voor kerst! 
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Kaarten in voorverkoop a €15,-  verkrijgbaar bij koorleden, Foto Jan Vredenburg, of via www.canticasacra.nl 
Aanvang concert 20.00 uur; kerk open vanaf 19.00 uur. 
 
 
 

http://www.canticasacra.nl/

