ZESDE BÈKSE BIERCANTUS 28 OKTOBER 2017
Op 28 oktober organiseert een, gedeeltelijk nieuw
samengestelde, werkgroep voor de 6e keer de enige
echte Bèkse BierCantus bij Zalencentrum Concordia te
Vierlingsbeek!

Wat is eigenlijk een BierCantus?
Een BierCantus is afkomstig uit het studentenleven,
waar het al jaren een traditie is en als een geweldig
feest wordt ervaren. Tijdens een BierCantus zitten alle
deelnemers aan lange biertafels die opgesteld zijn voor
het podium waar een Cantusband actuele en
herkenbare meezingers speelt. Alle bezoekers zingen
uit volle borst mee en nuttigen daarnaast een lekker
biertje wat uit pitchers wordt geserveerd.
Hoe is de Bèkse BierCantus in Vierlingsbeek ontstaan?
De Bèkse BierCantus is in 2012 voor het eerst
georganiseerd door een groep actieve jongeren.
Al zittend bij een kampvuursessie onder het genot van
een potje bier werden er allerlei creatieve ideeën
bedacht om de leefbaarheid in Vierlingsbeek een
nieuwe boost te geven en om de bibliotheek te
redden. Enkele weken daarna werden de ideeën via
een battle aan elkaar gepresenteerd en het idee van
een Bèkse BierCantus won glansrijk.
Een actieve werkgroep met als kartrekkers Teun
Franssen en Rick Winkelmolen ging er mee aan de slag
en de Bèkse BierCantus werd een geweldig succes. In
Vierlingsbeek is dit feest inmiddels uitgegroeid tot een
traditie waar het ieder jaar weer super gezellig is.
Bèkse BierCantus 28 oktober 2017
Zalencentrum Concordia Vierlingsbeek
Binnenkomst 20.00u Start Cantus 20.30u
Tickets& info: www.vierlingsbeek-groeningen.nl

Een vertrouwd concept in een nieuw jasje
De Zesde Bèkse BierCantus staat op dit moment weer
in de steigers. Zo is er een nieuwe Cantusband met
gastzangers uit Vierlingsbeek, is er een live streaming
met het publiek, zijn de vrijwilligers in een nieuw pikant
jasje gestoken en zijn de culinaire hapjes vernieuwd.
Voor de grootst aangemelde groep is er overigens een
VIP arrangement in de aanbieding.
De basis van de Cantus blijft vertrouwd: er wordt
samen gezongen en gedronken. Het bier (ook rosé bier
en half-um) wordt geserveerd in pitchers en de wijn en
frisdrank wordt geserveerd in gieters.
Nieuwe Cantusband Thunk met gastzangers uit
Vierlingsbeek
Dit jaar is de coverband THUNK (Nijmegen) uitgeroepen
tot Cantusband. THUNK! onderscheidt zich van veel
andere coverbands door haar bezetting: met elf
personen, waarvan vijf blazers, kunnen zij extra hard
knallen! En natuurlijk maken de stemmen van hun
zangeressen het geheel helemaal af!
Als verrassing wordt de band versterkt door enkele
gastzangers uit Vierlingsbeek, die je zeker niet mag
missen. Iedereen krijgt bij aanvang van de Cantus een
Cantusbundel waarin alle teksten van de liedjes
geschreven staan.
Afterparty met DJ tot in de kleine uurtjes
Na afloop van de Cantus wordt het feest voortgezet bij
de After-Party. DJ Mark van Berlo haalt dan alles uit de
kast om het feest verder te laten knallen. Uit ervaring
blijkt dat de Cantus sfeer nog tot in de kleine uurtjes
doorgaat. En aangezien die nacht ook nog de klok
wordt verzet, is er één uur extra om te feesten.
Bekse BierCantus 2017 mogelijk dankzij vele sponsors.
Ook dit jaar zijn er vele vaste en nieuwe sponsors die
dit feest mede mogelijk maken. Tijdens de avond
worden de aanwezige sponsors dan ook als dank
culinair in het zonnetje gezet. De sponsors hebben
gekozen voor de presentatie van hun naam en/of logo
op een wanddoek, een liedje, de munten, de glazen, de
flyer, de entreekaarten of een combinatie hiervan.
De organisatie is geheel in handen van Bèks/Groeningse
vrijwilligers en de opbrengst gaat naar
leefbaarheidsinitiatieven in Vierlingsbeek/Groeningen

