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"Het natuurlijkste
levensmiddel is
fruit"
-Morgan A.

Inhoud
• kerstconcert

Als het niet kan zoals het moet..
dan doen we het zoals het kan!!
Maandenlang is er weer geoefend, afspraken gemaakt
met andere koren. Solisten, pianiste besproken etc.
En weer werd het geven van een kerstconcert
verhinderd door coronamaatregelen. Wat te doen.
Allereerst de kaartverkoop stopgezet en betaalde
kaarten terugbetaald. En even teleurgesteld.
En omdat het KTM sint Caecilia bij de pakken
neerzitten niet kent, hebben we de keuze gemaakt om
een digital concert te geven. Ja, je maakt dan alsnog
stevige kosten zonder dat daar enige vorm van
inkomsten tegenover staat, maar muziek moet je
delen. Zeker in kersttijd. En zo hebben we op
zaterdagmiddag 18 december samen met het Souvenir
Jeugdkoor, en de solisten Anne Broers en Wendy
Roobol een volledig kerstconcert opgenomen in de Sint
Jan in Goirle. Met dank aan de cameramensen van
videoproducties Harold Spijkers uit Goirle, geweldig!!
In de pauze werden we nog getrakteerd op een warm
worstenbroodje, geschonken door Keurslagerij van
Hest uit Goirle.
Speciaal woord van dank aan de medewerkers van
parochie de Goede Herder Goirle in de persoon van
Ineke Wolswijk.
En zo hebben we net voor de lockdown een sfeervol
cadeau kunnen maken dat we u nu hierbij aanbieden.
Geniet ervan!
namens alle leden en de dirigent van KTM,
May van den Hout, wnd voorzitter
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Veel luister- en kijkplezier:
doorklik
→ https://www.youtube.com/watch?v=oOEudxPucg8
of zoek: sint caecilia tilburg kerstconcert 2021
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GROET VAN ONZE
BESCHERMVROUWE
Beste koorleden en liefhebbers,
Na een zinderend 140-jarig jubileumjaar, zijn we nu bijna half op
weg naar het 150-jarig jubileum. Het
jaarprogramma voor 2022 ademt
optimisme uit met plannen voor
samenkomst en optredens. Dat doet
goed, want Corona blijft zijn best
doen om jullie energie te temperen.
Na een periode van elkaar ontmoeten op het beeldscherm, was het zo
fijn dat de repetities hervat konden
worden en het vizier op een prachtig
kerstconcert gezet kon worden.
Helaas, helaas! Het liep toch weer
anders af. Maar wat in het vat zit
verzuurt niet en samen oefenen
werpt op enig tijdstip toch vruchten
af.
Ik hoop van harte dat jullie met een
booster in de arm gespaard mogen
blijven voor de pandemie en dat het
voorjaar weer perspectief mag
bieden.
Graag wens ik jullie en jullie dierbaren een mooi en knus kerstfeest
toe en alle goeds in het nieuwe jaar!
Houdt goede moed, blijft optimistisch en zoals het nieuwe kabinet wil
meegeven: Blijft omzien naar elkaar!
Pauline Hirsch Ballin-van de Grift,

beschermvrouwe
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U bent nog geen ondersteuner? U genoot van ons concert? En u wilt ons iets geven om de kosten
van dit concert te drukken? Dat mag. Maak dan uw gift over met de vermelding: kerstconcert. (zie
pagina 1) In ieder geval: dank voor het luisteren/kijken en graag tot ziens in ons jubileumjaar 2022.

