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Mededelingen
Welkom lezers van de nieuwe digitale nieuwsbrief
Nog net binnen het octaaf van Pasen 2010 verschijnt deze Nieuwsbrief jaargang 1 nr. 2 in uw email box. Daarom wens ik u
allereerst een Zalig Pasen! 
Bijna 400 lezers hebben zich al aangemeld voor deze nieuwsbrief. Voor wie zich nog niet heeft aangemeld, het kan nog steeds
op onze website.
In deze brief leest u ondermeer de nieuwe aanwinsten van ons documentatiecentrum, een overzicht met de namen van de
gedecoreerden, een studiedag over Toekomstmuziek: Scenario's voor de toekomst van de liturgische muziek. Deze dag wordt
gehouden in Utrecht. Enfin, u leest er in deze brief meer over. 
De jeugd heeft de toekomst: lees er over in deze nieuwsbrief. Het kinderkoor Tricolore won zowel de jury- als de publieksprijs
tijdens het eerste concours voor kinderkoren, georganiseerd oor de NSGV. Proficiat!
Ook schenken we in deze brief aandacht aan het afscheidsconcert dat gegeven werd door en rond de muziek van Jos Beijer in
Maurik. Met een indrukwekkend concert heeft Jos afscheid genomen van zijn werkzaamheden als uitvoerend musicus. Hij zal
zich in de tijd die hem nog gegeven zal zijn, bezig houden met het componeren van muziek. Jos werd in 2007 door de
Zangkoren Deo Sacrum én de Bartholomeusparochie benoemd als dirigent en organist. In  februari 2010 heeft hij definitief
afscheid genomen van 'zijn' koren in Poeldijk en is met zijn gezin teruggekeerd naar Maurik waar hij zijn afscheidsconcert gaf
in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk. Meer informatie over en rond hem is ook te lezen op zijn eigen site. 
Langs deze weg wil ik Jos hartelijk danken voor zijn inzet als musicus, dirigent, organist en componist mede voor het Bisdom
Rotterdam. 
Louise Hillen

Druk bezocht afscheidsconcert Jos Beijer
Jos Beijer heeft zondagmiddag in de overvolle katholieke kerk van Maurik (er moesten veel mensen blijven staan en het dorp
stond vol met auto's) afscheid genomen van zijn vak als uitvoerend musicus. Ondanks de droevige aanleiding van zijn
ongeneeslijke ziekte werd het - geheel in de stijl van Jos - een concert dat ook veel humoristische momenten kende. Jos was
gelukkig in staat om zelf zijn kamerkoor 'Couleur locale' te dirigeren en om het orgel te bespelen. Daarnaast hebben nog
enkele solisten meegewerkt. Er werden alleen composities van Jos uitgevoerd. Zo werd het niet alleen een afscheidsconcert,
maar markeerde het ook de overgang van de uitvoerende naar de scheppende toonkunstenaar Jos Beijer. Meer ...

Studiedag kinderkoordirigenten in Zwolle
Op 17 april 2010 vindt in Zwolle een studiedag plaats voor leiders van kinderkoren met een christelijke identiteit. De dag wordt
georganiseerd door het Platform Kinderkoorzang. De studiedag is bestemd voor iedereen die zich bezig houdt met zingende
kinderen, zoals dirigenten van kinderkoren of -cantorijen, cantores of anderen die incidenteel met een groep kinderen werken,
of begeleiders. Het programma bevat als hoofdonderdelen bijdragen van Carmen Hovestad (Stem/koorvorming met kinderen
en podiumpresentatie), Bertie Sevenbergen (Repertoire voor kinderkoren) en Catrien Posthumus-Meijes (Repetitietechniek).
Meer ...

Toekomstmuziek: Scenario's voor de toekomst van de liturgische muziek
Studiemiddag Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging op zaterdagmiddag 24 april 2010
In de huidige liturgische praktijk zien we een veelheid aan repertoires en daarmee verbonden 'culturen'. Welke tendensen in
deze veelheid hebben toekomst? Met andere woorden: hoe klinkt de liturgische muziek in 2020? Welke muziek is nodig en
adequaat voor de liturgie zoals we die over tien jaar zullen vieren? In drie lezingen, ieder van een half uur, wordt ingegaan op
deze vragen. De eerste lezing schetst enkele scenario's voor de toekomst van de liturgische muziek. Vervolgens worden de
vragen naar eenheid en veelheid en criteria voor adequate liturgische muziek aan de hand van twee liedbundelprojecten
gethematiseerd. Tussen de lezingen in worden enkele composities gepresenteerd (en gezongen) die passen bij de thematiek
van deze studiemiddag. 
De studiemiddag heeft een internationaal en oecumenisch karakter. De thematiek sluit aan bij het thema van het congres van
de Deutscher Musikrat ('Einheit durch Vielfalt') dat in oktober 2010 zal plaatsvinden. Meer ...

Presentatie Haarlemmer Orgelboek
Zaterdag 15 mei a.s. zal het Haarlemmer Orgelboek worden gepresenteerd, een uitgave met 15 orgelwerken voor de liturgie.
Er zijn vijf bestaande orgelwerken in opgenomen van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk en tien nieuwe composities van
Bernard Bartelink, Wouter van Belle, Jos Beijer, Maurice van Elven, Luc Löwenthal, Daan Manneke, Jan Raas en Kees
Schoonenbeek. Het boek is een initiatief van de NSGV Haarlem-Amsterdam, die hiermee probeert het liturgische orgelspel een
nieuwe impuls te geven. De uitgave wordt verzorgd door uitgeverij Ascolta te Houten. Meer ...

Tri-Colore wint kinderkorenconcours op 13 maart
Het kinderkoor 'Tri-Colore' heeft het eerste concours voor kinderkoren

van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV) gewonnen. Het koor, onder leiding van Anita Meurkes, werd speciaal
voor het concours samengesteld uit de kinderkoren van de drie geloofsgemeenschappen van de H.Willibordusparochie te
Hillegom, Lisse en De Zilk. Juryvoorzitter Paul Sanders zei dat vooral de overtuigende uitvoering van het verplichte
palmzondaglied doorslaggevend was voor toekenning van de hoofdprijs (een beker en een geldbedrag van € 750,00). Eerder
op de dag had het koor ook al de publieksprijs voor het beste koor van de ochtendsessie in de wacht gesleept.

Het concours werd zaterdag 13 maart jl. gehouden in de Moeder van de Verlosserkerk in Haarlem en was een initiatief van de
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging (NSGV). Er deden veertien koren mee uit de drie bisdommen Haarlem-Amsterdam,
Rotterdam en Utrecht.

De tweede prijs ging naar ‘De Walnootjes’ van de Sint-Walburgisparochie in Netterden, de derde prijs was voor de
'Bavonootjes' van de Sint-Bavoparochie in Harmelen. De publieksprijs voor het beste koor van de middag was voor 'De
Vrolijke Noot' uit Katwijk. Niet alleen de prijswinnaars hebben door het concours een stimulans gekregen, alle koren krijgen
een uitgebreid juryrapport thuisgestuurd met tips voor kwaliteitsverbetering.

http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuwsbrief-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuwsbrief-rdam
http://www.josbeijer.nl/
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH3
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH2
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH4
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH1


Agenda
Orgelconcert Petra Veenswijk
11 april 15:00 u - Maria van Jessekerk - Delf t

Dit jaar staan er een 11 tal orgelconcerten gepland op het onlangs gerestaureerde Maarschalkerweerd orgel van de Maria van
Jessekerk, Burgwal 20, 2611 GJ te Delft. De concerten zijn allen op zondagmiddag en beginnen om 15:00 uur. Op 11 april
staat het orgelconcert in het teken van Pasen met werken van o.a. Widor, Symphonie Romane. Overige orgelconcerten in de
Maria van Jessekerk op 2 mei en 16 mei. Zie daarvoor steeds onze actuele agenda.

Studiedag kinderkoordirigenten
17 april 10:00 u - Jozefkerk - Zwolle

In Zwolle vindt een studiedag plaats voor leiders van kinderkoren met een christelijke identiteit. De dag wordt georganiseerd
door het Platform Kinderkoorzang.
Meer ...

Toekomstmuziek: Scenario's voor de toekomst van de liturgische muziek
24 april 13:30 - Kromme Nieuwegracht 66 - Utrecht

Studiemiddag door de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging op zaterdagmiddag 24 april 2010 in Utrecht, Kromme
Nieuwegracht 66. In de huidige liturgische praktijk zien we een veelheid aan repertoires en daarmee verbonden 'culturen'.
Meer ...

Orgelconcert Gerard Legierse
25 april 15:00 - St. Bonifatiuskerk - Rijswijk

Orgelconcert waarin Gerard Legierse Duitse en Franse orgelmuziek zal spelen.

Mariaconcert met kernkoor Cantemus Domino
8 mei 14:30 - St. Adrianuskerk - Naaldwijk

Het kernkoor, samengesteld uit leden van het parochieel koor Cantemus Domino van de parochie St. Adrianus te Naaldwijk,
geeft een Mariaconcert met o.a. Totus Tuus van Górecki, Magnificat van Hendrik Andriessen. Verder Ave Maria en Regina caeli
van verschillende componisten, afgewisseld met orgelspel door Jeroen de Ridder. Het koor zingt o.l.v. Ben Hillen.

Presentatie Haarlemmer Orgelboek
15 mei 13:30 u - St. Nicolaaskerk - Amsterdam

Het Haarlemmer Orgelboek zal worden gepresenteerd, een uitgave met 15 orgelwerken voor de liturgie. Meer ...

Officiële ingebruikname orgel
29 mei 16.00 u - H. Jacobuskerk - Den Haag

Na een langdurige restauratie van kerk en orgel is het tot 57 sprekende registers uitgebreide instrument in 2010 weer in zijn
volle luister te horen in een aantal concerten. Op zaterdag 29 mei 2010 om 16.00 uur vindt de officiële ingebruikname plaats
van het orgel na restauratie.
Entree:  € 8,-/€ 7,-

Raadpleeg onze website voor de volledige agenda.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het eerste kwartaal betreffen een aantal
boeiende muziekuitgaven voor diverse koorsoorten, studieboeken en cd's. U kunt deze inzien op ons documentatiecentrum
aan het Koningin Emmaplein 3, 3016 AA te Rotterdam.
Kijk in de lijst met nieuwe werken of kijk zelf direct in de database van de bibiliotheek om nieuw repertoire voor uw koor op te
zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het telefoonnummer is: 010 - 414 82 13.

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
Zondag 11 april 2010
Tweede zondag van Pasen
Ap. 118 - Looft de Heer GvL 118 I
Av. Joh 20,29 Omdat Gij Mij gezien WG 509
Ov. Nu moet gij allen vrolijk zijn, GvL 506
Ov. Gij zijt voorbij gegaan GvL 451
Wees welkom ZAZ 21 (k)
Vul ons met uw liefde, Heer DZiaO 47
Steeds weer hetzelfde zeggen Bijl. 22 (j)
Bij de ongelovige Thomas Getuigen van Licht 12 (j)

Zondag 18 april 2010
Derde zondag van Pasen (zondag ‘Jubilate’)
AP.30 - Hoog eer ik U  GvL 30 I
Av. Lc.24,26 Moest de Messias dat alles  ContMB309
Ov. Zingt Jubilate  GvL 563
Ov. Gij zijt de mensenzoon  GvL 449
Petrus viste op het meer  AWN III 23 (k)
Er zat niet één vis in het net  IzwibB 29 (k)
Kom en volg mij  VNM 3 (j)
Jij vist op ons  Ekvm 9 (j)

Klik voor het overzicht vanaf de komende zondagen: Vanaf Pasen. 
Het gehele jaaroverzicht kunt u vinden op onze website: Jaar C.

 

Vacatures
Er zijn momenteel vijf vacatures. Meer ... 

http://www.nsgv.nl/index.php?page=agenda-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH2
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH4
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuws-rdam#BH1
http://www.nsgv.nl/index.php?page=agenda-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php?page=nieuwe-aanwinsten-rdam
http://www.benhillen.nl/nsgv
http://www.nsgv.nl/index.php?page=muziekindeliturgie-rdam#PasenC
http://www.nsgv.nl/index.php?page=muziekindeliturgie-rdam
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures#rdam


Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In de afgelopen maanden januari en februari 2010 zijn er weer 34 onderscheidingen uitgereikt. 
De uitgebreide lijst met jubilarissen per parochie is gepubliceerd op onze website.

 

Colofon
Redactie
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Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 1 mei 2010

Uitgave:
van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 6 maal per jaar, in januari, maart, mei, juli, september en november.
ISSN nr. 1387-3997

Abonnement:
Het abonnement van deze nieuwsbrief is geheel gratis. Iedereen kan de nieuwsbrief ontvangen. 
U kunt zich aanmelden of afmelden op onze website: NSGV Rotterdam.
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