
 

 

 

 

 
Persmededeling Cantatille Undercover 

Kamerkoor Cantatille 
Donderdag 10 oktober 2013 

Cantatille Undercover vult De Casino in Sint-Niklaas 

voor zijn 20
e
 verjaardag 

In 2013 heeft Kamerkoor Cantatille iets speciaals te vieren. Het koor viert 

namelijk zijn 20-jarig bestaan. Voor deze gelegenheid wordt een uniek 

evenement geprogrammeerd op zondag 20 oktober 2013, namelijk ‘Cantatille 

Undercover’. Dit concert wordt geregisseerd door Marc Boon, het gaat door in 

De Casino te Sint-Niklaas, en de kaarten zijn ondertussen uitverkocht! 

 
Waar en Wanneer 
Zondag 20 oktober 2013, 15u 
Concertzaal De Casino, Stationsstraat, Sint-Niklaas 
 
 
Het concert 
2013 is een speciaal jaar voor Kamerkoor Cantatille. Het koor viert namelijk zijn 20-
jarig bestaan. Voor deze gelegenheid heeft het koor een bijzonder repertoire 
uitgekozen en is het op zoek gegaan naar een concertzaal dat net dat tikkeltje meer 
te bieden heeft. Om het repertoire volledig tot zijn recht te laten komen, heeft 
Cantatille tot slot ook regie en instrumentale begeleiding toegevoegd. Met trots wordt 
dan ook een uniek concert aan het publiek voorgesteld: 
 

Cantatille Undercover! 
 
Met Cantatille Undercover wordt een zeer hedendaags muziekgenre aangeboden. 
Er is namelijk getracht om verschillende hedendaagse nummers te ‘coveren’ met 
koorversies. Zo brengt het koor muziekstukken als ‘Sunrise, Sunset’, uit de musical 
‘Fiddler On The Roof’, ‘Good Night, Sweetheart’ en ‘Time To Leave’. Dit zijn stuk 
voor stuk nummers en arrangementen die Cantatille uitstekend liggen. Er zullen ook 
nummers gebracht worden die ruim bekend zijn bij het grote publiek. Dit zijn 



nummers zoals ‘Skyfall’ van Adele, ‘Bohemian Rhapsody’ van Queen, ‘In This Heart’ 
van Sinead O’Connor en ‘If I Needed You’ uit de film ‘The Broken Circle Breakdown’. 
  
Aangezien 2013 voor Cantatille een feestjaar is, werd er ook op zoek gegaan naar 
een heuse concertzaal. Daarbij werd er uiteindelijk beslist om de uitvoering in te 
plannen in De Casino in de vernieuwde Stationsstraat van Sint-Niklaas. Dit is geen 
evidente keuze voor een lokale koorvereniging. En toch, deze zaal biedt niet alleen 
een uitstekende akoestiek en sfeer voor de muziek die Cantatille wil brengen, ze 
biedt ook alle faciliteiten om er een mooi feest van te maken!! 
 
De aanwezigheid van technieken voor licht en geluid in deze zaal geeft de 
mogelijkheid om beweging in het koor te brengen. Zangers wisselen continu van 
plaats, naargelang de sfeer van het nummer. Bassen zullen wisselen van plaats met 
sopranen, alten met tenoren, solisten krijgen een apart plekje in de spots, sopranen 
mengen zich tussen de rest van het koor, enzovoort. Het specifieke karakter van elk 
nummer komt op deze manier nog meer tot zijn recht.  
 
Regisseur van dit alles is Marc Boon. De muzikale leiding is in handen van Dimitry 
Goethals.  Sofie Bauwens, vaste repetitor en pianobegeleidster van Cantatille, krijgt 
versterking van Jonas Arnout (gitaar), Wim Pelgrims (drums) en Tom Maes 
(contrabas).  
 
Meer informatie:  
www.cantatille.be 
 
 

 
 

http://www.cantatille.be/


Partners 
Marc Boon - www.marcboon.be 

De Casino - www.decasino.be 

 
 
Praktische informatie 
Organisatie:  
 Kamerkoor Cantatille 

 
Contactpersoon: 
 Johan Arnout 
 Voorzitter Kamerkoor Cantatille 
 johan.arnout@gmail.com 
 0496 217734 
 
 info@cantatille.be 
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