Hur det började …
Cantorum är en Sång- och Musikorden som har sitt säte i Göteborg
och som grundades 1956. Syftet
var att skapa ett forum för sångoch musikintresserade män. Detta
har ändrats med åren och idag har
Orden både manliga och kvinnliga
medlemmar.

angenäm samvaro med sång,
musik och måltid med avslutande
underhållning, sommarmånaderna
undantagna.

I väntan på att måltiden skall serveras

I den ändamålsenliga lokalen på Bellmansgatan 7, inryms själva ordenssalen på övervåningen medan matsal
och bar finns på första våningen.

Ordens flagga hissad till ”Forum” i Ordenslokalerna på Bellmansgatan

Kvinnor till orden …
1979 utökades Orden med en
kvinnlig klav, Ceciliaklaven.
Klaverna arbetade till en början var
för sig men är nu integrerade med
gemensamma aktiviteter och sammankomster.
Vad gör man i Cantorum …
Arbetssättet är uppbyggt efter de
principer som gäller för Ordenssällskap, d v s medlemmarna flyttas
stegvis upp i olika grader eller
”intervaller” som de kallas i
Cantorum. Man samlas till
”Forum” en gång i månaden till

Ordens egna förmågor underhåller ibland

Sång och musik står egna förmågor
för och inte minst Ordens egen
manskör – Cantorums Manskör. Till
underhållningen inbjuds kända och
okända artister, inte sällan elever från
Musikhögskolan.

Arbetet” inom orden finns formulerat i fem syften :
- Att befrämja utövandet av sång och
musik
- Att verka för en breddning av sångoch musikintresset

Den första ”Lyran” tilldelades Stora
Teatern och dess ensemble och därefter har Nicolai Gedda, Guido
Vecchi, Carl Rune Larsson, Ruth
Jacobson, Eric Saedén och Helena
Döse erhållit utmärkelsen.

- Att premiera det sanna konstnärskapet
- Att söka hjälpa dem, som strävar efter
musikalisk utveckling
- Att med sångens och musikens hjälp
söka närma människor till varandra

Omsättning av syftena i praktiken
sker bl a vid den årligen återkommande adventskonserten i Vasakyrkan genom vilken Orden får
möjlighet att dela ut stipendier till
lovande sång- och musikstuderande.

Den årliga adventskonserten i Vasakyrkan

Cantorums Manskör sjunger traditionsenligt
in våren i april, här i konsertsalen på Artisten

Vid manskörens vårkonserter
brukar stipendier också delas ut.
Många av stipendiaterna har
senare blivit framgångsrika artister
i sin respektive genre.
Orden delar även ut en utmärkelse
i form av ”Den Gyllene Lyran”.
Den kan erhållas av en musikaliskt
verksam person eller institution,
som på ett utomordentligt sätt
dokumenterat sin höga konstnärliga nivå.

En Orden i tiden …
Cantorum vilar som sagt på lagrar
sedan 1956 och förvaltar den
Göteborgska ordenstraditionen väl.
Verksamhetsformen kan för den oinvigde tyckas ur tiden men som medlem upptäcker man en annan verklighet - en Orden som verkar och
fungerar i tiden!
Hur blir jag medlem …
Medlem i Orden kan den bli som fyllt
18 år, man eller kvinna, oberoende
av nationalitet, religion eller politisk
åsikt. Är du intresserad tar du kontakt
med Orden via någon av medlemmarna eller per brev eller E-post.

