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Het Mercatorjaar van Cantatille 

 

 

 

In 2012 wordt de geboorte van Gerard Mercator 500 jaar geleden herdacht. Op 

zondag 21 oktober brengt Kamerkoor Cantatille de apotheose van haar 

Mercatorjaar. In de Kerk van Rupelmonde wordt om 15u het concert Mercatille 

voor u gebracht. Blikvanger wordt het speciaal voor de gelegenheid 

gecomponeerde stuk van Jan Coeck over Gerard Mercator dat dan in première 

gaat. O.l.v. Dimitry Goethals wordt er een muzikale reis gemaakt doorheen 5 

eeuwen en 4 landen (de Nederlanden, Frankrijk, Groot-Brittannië en Duitsland).  

Dit zorgt voor een zeer gevarieerd repertoire met voor ieder wat wils. 



Waar en Wanneer 
Zondag 21 oktober 2012, 15u 
Rupelmonde 
 
 
Het Mercatorjaar van Cantatille 
Kamerkoor Cantatille heeft reeds een druk gevuld Mercatorjaar achter de rug in 
2012. Zo ontving het koor in maart reeds Prins Filip en Prinses Mathilde op het 
Geboortefeest van Mercator in Rupelmonde. Ze kleurden de Erfgoeddag in het SteM 
te Sint-Niklaas, die dit jaar in het teken van Mercator stond. Cantatille bracht 
eveneens een vrolijke en volkse noot op het Mercatorbal, tijdens het Feestweekend 
te Rupelmonde eind juni. En deze zomer luisterde Cantatille het concert Mercatille op 
in Gangelt, de Duitse zusterstad van Rupelmonde. Gerard Mercator heeft een groot 
deel van zijn jeugd in Gangelt doorgebracht, en naar aanleiding van zijn geboorte 
500 jaar geleden worden ook in deze stad heel wat festiviteiten georganiseerd. Na 
het succes in Gangelt wordt Mercatille op zondag 21 oktober, om 15u, ook 
opgevoerd in de kerk van Rupelmonde. 
 
 
Het concert Mercatille 
Op het concert Mercatille brengt Kamerkoor Cantatille, onder leiding van Dimitry 
Goethals, een ontdekkingstocht doorheen vijf muzikale eeuwen sinds de geboorte 
van Mercator. Hierbij worden in totaal vier landen voorgesteld, namelijk De 
Nederlanden, Frankrijk, Groot-Brittannië, en Duitsland. Dit resulteert in een heel 
gevarieerd repertoire, met minder gekende Renaissancestukken en ruim gekende 
klassiekers, met zachte liefdesliederen, uitbundige koormuziek en sfeervolle 
avondliederen. Kortom, voor ieder wat wils. Op deze manier brengt Cantatille een 
muzikale ontdekkingstocht doorheen deze landen en eeuwen, volledig in de geest 
van Mercator. 
 
 
Dit concert werd reeds een eerste maal opgevoerd in Gangelt (Duitsland) op 12 
augustus. Met deze koorreis en dit concert brachten we een mooi deel van het 
Waaslandse Mercatorproject (mercator2012.eu) naar een van de zustersteden van 
Rupelmonde. Meer info, foto’s en video’s over dit concert zijn terug te vinden op 
www.cantatille.be. Op 21 oktober wordt Mercatille uitgevoerd in de thuishaven van 
Kamerkoor Cantatille en van Mercator: Rupelmonde. Kamerkoor Cantatille wordt 
begeleid door Sofie Bauwens op de piano. De algemene leiding is in handen van 
dirigent Dimitry Goethals.  
 
 
Enkele opmerkelijke stukken die zullen gebracht worden, zijn het Madrigal van Fauré, 
Between Sound and Sense van Ludo Claessen, en Mercatille van Jan Coeck. Op 
vraag van Kamerkoor Cantatille werd dit laatste werk speciaal voor dit concert 
gecomponeerd. Op 21 oktober gaat deze unieke koorcompositie in première. Met dit 
werk brengen Jan Coeck en Cantatille  niet alleen een bloemlezing uit de eerste 
wereldatlas van Mercator, maar wordt ook het huidige Waasland in kaart gebracht, 
met de nodige technologische snufjes en het nodige wereldse karakter.  
 
 

http://mercator2012.eu/
http://www.cantatille.be/


Uitnodiging 
Mercatille wordt de feestelijke afsluiter van het Mercatorjaar van Kamerkoor 
Cantatille. U bent van harte welkom op 21 oktober om 15u in de kerk van 
Rupelmonde. Voor meer informatie en kaarten kan u terecht op www.cantatille.be of 
kaartenverkoop@cantatille.be. 
 
 
Praktische informatie 
Organisatie:  
 Kamerkoor Cantatille 

 
Contactpersoon: 
 Pieter Pauwels 
 Broodstraat 36 bus 3, 9100 Sint-Niklaas 
 mercator@cantatille.be – 0486 791488 
 
Inkom:  
 VVK: € 8 
 ADK: € 10 
 -12 jaar: gratis 
 Bij de inkomprijs is één drankje inbegrepen 
 Tickets te reserveren via de koorleden of via kaartenverkoop@cantatille.be 
 
 
Partners 
Mercator 2012 vzw – www.mercator2012.eu 
Jan Coeck - www.coeckjan.be 
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