
PAGINA 2 | WOENSDAG 3 APRIL 2019

Koor Cantica Sacra is leuk voor alle
leeftĳden

‘Lekker samen zingen, daar word ik erg blij van’

STEENWIJK ‘Ik kan bijna niet wachten tot mijn eerste optreden, straks in
april’, zegt de 25-jarige Anna. Zij doelt op het voorjaarsconcert ‘Songs of
Heaven & Earth’ van Cantica Sacra op zaterdag 13 april in de Grote Kerk
van Steenwijk.
Cantica Sacra, een gemengd koor van bijna vijftig leden met klassiek
repertoire... Zo op het eerste gezicht niet echt ‘hot’ voor twintigers. Toch
denken sommige jonge mensen daar heel anders over. Het bijna 40-
jarige koor heeft de laatste jaren niet te klagen over belangstelling van
jonge koorleden. ‘Helaas blijven ze vaak maar een paar seizoenen omdat
ze bijvoorbeeld gaan studeren in een andere stad’, zegt dirigent Claartje
van Dokkum, ‘maar toch zijn we erg blij met ze. Het grote
leeftijdsverschil, variërend van 20 tot ruim 80, vormt blijkbaar geen
belemmering voor jongeren om zich bij ons aan te sluiten.’

Gezellig

DRIE JONGE ZANGERS DIE CANTICA SACRA ZIJN KOMEN VERSTERKEN REPETEREN IN DE DOOPSGEZINDE KERK IN
STEENWIJK.
WILBERT BIJZITTER



Wat maakt dit koor dan toch zo bijzonder? ‘Als tiener zong ik best veel,
ook nog een tijdje in een rockbandje’,vervolgt Anna. ‘Maar mijn stem
paste niet echt bij deze muziek dus daar ben ik vrij snel mee gestopt. Ik
wilde echter wel blijven zingen en ging op zoek naar iets anders. Totdat
mijn vriendin Sifra zei: Kom dan bij ons, want dat is super gezellig.’

Sifra is 21 en zingt inmiddels een jaar of drie bij Cantica Sacra. ‘Via mijn
zangdocente Claartje ben ik bij het koor terecht gekomen. Omdat er bij
een concert wat extra hoge stemmen nodig waren mocht ik hier als gast
aan meewerken. Dat was heel leuk, want een tijdje later ging het koor
naar Engeland, voor een uitwisseling met een koor uit Canterbury, en
toen mocht ik ook mee, dat was echt genieten. Toen we terug waren heb
ik eigenlijk meteen besloten om lid te worden van Cantica Sacra. En nu,
drie jaar later, zing ik er nog steeds met heel veel plezier.’

Ambassadeur
Sifra blijkt een echte ambassadeur te zijn, want ook de eveneens 25-
jarige Jordi heeft zij vorig jaar geïntroduceerd bij het koor. ‘Mijn eerste
ervaring met zingen was eigenlijk een jaar of zeven geleden’, zegt Jordi.
‘Ik deed toen in Hengelo een opleiding Toerisme en Recreatie en bij wijze
van eindexamen moesten we een dinnershow organiseren. Daarvoor
waren zangers nodig en heb ik auditie gedaan met het nummer ‘Home’
van Michael Bublé. En ze vonden het goed! Dat was erg leuk, maar ook
wel even schrikken, want ik had helemaal geen zangervaring. Behalve
onder de douche dan’, grijnst Jordi.

Hij kreeg de smaak te pakken en nam zangles, eerst in Hengelo en later in
Heerenveen, waarheen hij inmiddels verhuisd was voor een ICT-
opleiding. ‘Hier heb ik Sifra leren kennen. Zij was altijd heel enthousiast
over Cantica Sacra en nodigde mij een keer uit voor een concert. Ik was
echt onder de indruk hoe goed en professioneel het klonk; ik dacht: dat
wil ik ook.’

Verrassende muziekkeuze
Terugkomend op de vraag wat dit koor nou zo leuk maakt voor alle
leeftijden, zijn deze jonge koorleden unaniem: dat is vooral de
muziekkeuze, die altijd heel interessant en verrassend is. Sifra licht toe:
‘We zingen veel van hedendaagse componisten, zoals Ola Gjeilo, Bob
Chilcott en Eric Whitacre, die schrijven echt prachtige muziek. Het is
weliswaar klassiek, maar toch echt compleet iets anders dan bijvoorbeeld
Bach of Mozart, waar je al snel aan denkt bij klassieke muziek.’

Leeftijdsverschil maakt niet uit
‘Er is inderdaad wel veel leeftijdsverschil, maar als je samen zingt dan
merk je daar niets van’, zegt Jordi. ‘En ik leer ook veel op het koor.
Natuurlijk van onze dirigent Claartje, maar ook wel van oudere koorleden
met veel meer zangervaring en betere techniek. Ik zou dit koor niet meer
willen missen.’



Sifra beaamt dit onmiddellijk: ‘Ik kan echt alle jonge mensen die van
zingen houden aanraden om eens kennis te maken met ons koor. Kom
gewoon eens naar ons volgende concert op 13 april, dan kun je horen en
zien hoe leuk het is om samen mooie muziek te maken.’

‘Ja, en als dan al die stemmen samenkomen in mooie akkoorden dan heb
je soms echt van die kippenvel-momentjes’, besluit Anna. ‘En verder is
het gewoon een heel gezellige groep mensen. Een keer per week het
gewoon leuk hebben, lekker samen zingen en toewerken naar een mooi
resultaat, daar word ik erg blij van.’

Kaarten voor het concert ‘Songs of Heaven & Earth’ op 13 april in de Grote
Kerk in Steenwijk zijn in voorverkoop €15,- verkrijgbaar bij koorleden,
Foto Jan Vredenburg of via www.canticasacra.nl

 


