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’Je weet niet wat je hoort’
ACHTERGROND
20 JAAR CANTATRIX
3 Noordelijk koor viert
jubileum samen met The
King’s Singers

’’

Het stikt
in
Groningen
van de
cultuur

Door Job van Schaik
Groningen De koorwereld heeft
het moeilijk: de vergrijzing slaat
hard toe en door de crisis trekken
sponsors zich terug en worden de
subsidies minder. Met vocaal ensemble Cantatrix gaat het evenwel
beter dan ooit. Komende zaterdag
viert het noordelijke koor zijn
twintigjarig bestaan nota bene samen met de wereldberoemde
King’s Singers. "De absolute wereldtop", zegt dirigent Geert-Jan van
Beijeren Bergen en Henegouwen.
"Je weet niet wat je hoort. Alles
klopt, tot in de kleinste details. En
niet alleen muzikaal; ook de lessenaars staan spatgelijk."
Van Beijeren mag de zes mannen
van het Britse ensemble dirigeren
in het stuk dat ze zaterdag in Leeuwarden en Groningen samen met
Cantatrix uitvoeren. "Een hele eer",
vindt de Groningse dirigent, die in
het Noorden ook bekend is van
Toonkunstkoor Bekker en kamerkoor Dualis. "We zingen samen You
are the new day, een popsong." The
King’s Singers komen vrijdagavond
aan en geven zaterdagochtend
voorafgaand aan de twee concerten
eerst nog een masterclass. "Eigenlijk wilden ze dat niet doen", vertelt
Cantatrix-manager Fedde de Vries.
"Ze zeiden: ’We hebben jullie in Finland horen zingen, jullie hebben
geen masterclass nodig’."
De Vries, die ruim tien jaar geleden bij Cantatrix kwam zingen, is
de drijvende kracht achter het koor.
"Eeuwe Zijlstra, de oprichter van
het koor, wilde er op een gegeven
moment mee ophouden", vertelt
hij. "Dat vond ik zonde. Ik had in die
tijd net een aantal van mijn bedrijven verkocht en had wat meer tijd.
We hebben toen een ambitieuze di-

rigent gezocht en dat werd GeertJan, die nu tien jaar voor het koor
staat." Sindsdien is Cantatrix uitgegroeid tot een van de beste amateurkoren van Nederland, dat overal in het land concerten geeft, regelmatig buitenlandse reizen
maakt en prijzen wint op concoursen. "We moeten heel vaak nee zeggen", vertelt De Vries.
De zakenman uit het Friese Aalsum verkocht drie jaar geleden zijn
laatste bedrijf en is inmiddels fulltime met het koor bezig. Dat betaalt zich uit. Hij regelde ook het
optreden met The King’s Singers.
De Vries: "Tijdens een groot koorfestival in het Finse Vaasa vorig jaar
mei, kwam ik tijdens een managersdag aan de praat met een dame
van The King’s Singers. Daar heb ik
toen een hapje mee gegeten en het
idee geopperd. Later bleek het ook
met het Europese management,
dat in Amsterdam zit, goed te klikken, dus toen was het rond. Probleem was wel dat ze 250 concerten
per jaar geven. Daardoor konden ze

maar één dag: zaterdag."
Goedkoop zijn de Britten niet.
"Voor hetzelfde geld kun je een
mooie Matthäus Passion doen", zegt
De Vries. Naast de King’s Singers
treedt ook de Chantersgroup Tbilisi
op tijdens de concerten van komend weekeinde. "Vier mannen
met zwaarden uit Georgië, die niet
onderdoen voor The King’s Singers", zegt De Vries. "Niemand kent
ze, maar als ze eenmaal ergens hebben opgetreden worden ze steevast
teruggevraagd." Cantatrix zingt natuurlijk ook zelf een aantal werken
bij de jubileumconcerten. Onder
anderen Bach, Mendelssohn, Biebl,
Casals, Nysted en Hogan komen
voorbij. "We zingen ook een stuk
van een koorlid, Rudmer de Vries",
zegt Van Beijeren. "Heel speciaal.
Hij zingt zelf de solopartij."
In de jaren die komen hoopt Cantatrix nog een stap te maken. "We
halen nu echt de top van de amateurs binnen", zegt Van Beijeren.
"Bij audities komt één op de tien er
door. Je moet de lat ook wel hoog

leggen, want als er nu iemand bij
het koor komt die minder is, dan
krijg je gemor. Er doen ook regelmatig professionele zangers mee."
Het van oorsprong Friese koor is inmiddels naar Groningen verhuisd,
waar nog gezocht wordt naar een
repetitieruimte. "Steeds meer zangers komen uit Groningen", zegt De
Vries. "Het ligt toch wat centraler.
Bovendien stikt het hier van de cultuur en dat is in Leeuwarden wel
anders."

Concert
Cantatrix treedt zaterdag twee
keer op met The King’s Singers
en de Chantersgroup Tbilisi. ’s
Middags om 16.00 uur in de
Grote Kerk in Leeuwarden en ’s
avonds om 20.15 uur in de Groninger Martinikerk. Zondagmiddag (16.00 uur) zingt Cantatrix
(zonder The King’s Singers) in de
Grote Kerk in Dokkum. Informatie en tickets zie www.cantatrix.nl.
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tijdens een
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het koorfestival in het
Finse Vaasa,
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