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Op 12 december 2014 voert Zang- en Oratoriumvereniging  Cantarella vier delen uit van het 
Weihnachts-Oratorium van Johann Sebastian Bach. Een prima manier om in Kerstsfeer te 
 komen en een mooie gelegen heid om kennis te maken met een Delfts koor dat al jaren lang 
garant staat voor kwalitatief goede uitvoeringen van klassieke muziek van bekende en 
 minder bekende componisten.

Cantarella brengt, begeleid door het Dordts Kamerorkest en ondersteund door professionele  solisten (sopraan 
Lauren Armishaw, alt Carla Lana, tenor Seil Kim, bas Drew Santini en organist Eric Koevoets), de delen één, drie, 
vijf en zes van het Weihnachts-Oratorium ten gehore. Deze cantates gaan over de tocht naar Bethlehem, de komst 
van de herders, het bezoek van de wijzen aan Herodes en het feest van Driekoningen. De muziek is soms feeste-
lijk, dan weer plechtig of ingetogen.  Prachtige aria’s  worden afgewisseld door klankrijke koordelen.
Wij hopen dat u op 12 december komt luisteren in de Raamstraatkerk, Raamstraat  76 te Delft. Aanvang van het 
concert is 20.15 uur. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Kaarten (kerk € 25,–, voorverkoop € 22,–, jongeren t/m 17 
jaar € 15,–) zijn te  bestellen op www.cantarella.nl of te verkrijgen via de leden van Cantarella.

Zang- en Oratoriumvereniging Cantarella
Cantarella is een gemengd koor met ongeveer 100 leden. Het koor heeft in Delft en omstreken een  goede naam 
opgebouwd met het uitvoeren van grotere koorwerken, zoals de Matthäus Passion, Elias, Ein  Deutsches Requiem, 
A Child of our time en Orffs drieluik Trionfi. Het koor staat onder leiding van dirigent Johan Sonneveld en heeft 
Ronald Jochems als vaste begeleider bij de repetities.

Johan Sonneveld is sinds 1996 de vaste dirigent van Cantarella. Hij studeerde van 1982 tot 1991 aan het 
Rotter dams Conservatorium. Verder studeerde hij orgel bij Jet Dubbeldam, kerkmuziek bij Arie J. Keijzer en 
 Barend Schuurman, en koordirectie, eveneens bij Barend Schuurman. Behalve van  Cantarella is Johan  Sonneveld 
dirigent van de Koninklijke Zangvereniging Excelsior in Den Haag en van Sursum Corda te  Rotterdam. Als cantor-
organist is hij verbonden aan de Protestantse Kerk te Barendrecht. Verder verleent hij regelmatig zijn mede-
werking aan cantatediensten en concerten als begeleider, continuospeler en als solist.

Het Dordts Kamerorkest
 Al meer dan dertig jaar verzorgt het Dordts Kamerorkest op een professionele manier de begeleiding van koren. 
Het DKO verzorgt op jaarbasis tussen de 10 en 20 concerten. Kenmerkend is de professionele, persoonlijke en 
 enthousiaste aanpak. De kern van het muziekrepertoire is de barokmuziek. De werken van Johann Sebastian 
Bach vormen daarin een hoogtepunt. Daarnaast worden ook werken uit de klassieke periode, de romantiek en 
werken van meer hedendaagse componisten ten gehore gebracht. Het orkest bestaat uit een vaste kern enthou-
siaste musici die wekelijks repeteren.

12 december 2014 | 20.15 uur | Raamstraatkerk | delft

www.cantarella.nl

zang- en oratoriumvereniging

CANTARELLA

   Dit concert is mede mogelijk gemaakt door de steun van de Gemeente Delft en JOA                      


