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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij de tweede nieuwsbrief van dit jaar.

Wij stellen het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of meerdere foto’s (met
een korte toelichting) te ontvangen: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl. Bovendien staat aanmelding
voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden via
nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

Zalig Pasen !

Ben Hillen

R.K. Gemengd Koor St. Pancratius te Sassenheim vierde 165-jarig jubileum

Op zondag 17 maart j.l. vierde het R.K. Gemengd Koor St. Pancratius te Sassenheim haar 165-jarig
jubileum. Met een prachtig concert, dat voor een bijna volle kerk plaatsvond, zong het koor het Ave
Maria van Rachmaninov, het Ubi Caritas van Gjeilo, en het Laudate Dominum van Voesten. De
mannenafdeling zong a capella het Gregoriaanse Gaudete. Verdere medewerkenden waren een
amateur kamerkwartet, het popkoor Just for Fun, zangeres Eva Klein, trompetist Foka Koerts,  het
professionele Reinberger trio, bestaande uit Maciej Wiercholowski orgel,  Tomás Kardos cello en
Noa Eyl viool. Maciej speelde op imposante wijze een keuze uit de Suite Gotique (Op. 25) van L.
Boellman.

Onder het zingen van een meerstemmig Lang zullen ze leven, deelde de leden van Just for Fun
rozen uit aan de zangers en zangeressen van het jubilerende koor. Het geheel stond onder leiding
van de dirigente van het koor Kasia Przedcieczenska.
Als slotlied zong het koor begeleid door alle muzikanten het Rejoice in the Lord van Rathbone. Een
geweldig applaus van de aanwezigen klonk in de klankvolle St. Pancratiuskerk.

Een enthousiaste Pastor Owel sprak in zijn slotwoord  zijn waardering en dankbaarheid uit voor het
bestaan van "zijn" Gemengd Koor.

Diocesane studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’
Welke orgelmuziek is er beschikbaar voor hoogfeesten als Pinksteren, Sacramentsdag en
Drievuldigheidszondag? Op deze vraag ging organist Aart de Kort in met zijn lezing tijdens de
studiedag ‘Orgelmuziek voor hoogfeesten’ van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek St.-
Gregorius (DISG). Zo’n dertig organisten uit parochies van het bisdom Rotterdam kwamen samen
op 6 april in de kerk St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel om inspiratie op te doen voor het
spelen van passende orgelmuziek in de liturgieviering tijdens hoogfeesten.

“Elk hoogfeest heeft zijn eigen ‘tune’ zou je kunnen zeggen: een eigen muzikale kleur”, vertelt
Richard Bot, voorzitter van de DISG. “Organisten hebben de taak om mensen in de juiste
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Richard Bot, voorzitter van de DISG. “Organisten hebben de taak om mensen in de juiste
gemoedstoestand te brengen voor het geestelijke woord dat in de viering tot hen gesproken wordt.
Zo roept de melodie van ‘Wij komen tezamen’ of ‘Stille nacht’ direct Kerstmis op. Maar wat de juiste
muziek moet zijn bij hoogfeesten als Sacramentsdag of Drievuldigheidszondag, is bij veel
organisten minder bekend.” 

Om uit te leggen hoe muziek liturgisch functioneel kan zijn, vergelijkt Richard Bot het met muziek in
een winkel: “Uit onderzoek blijkt dat muziek in een winkel ook functioneel werkt. Als je muziek hoort
tijdens het winkelen en die muziek stelt je op je gemak, dan ben je eerder geneigd iets te kopen.
Als je binnenkomt in een kerk en het is er doodstil, dan is dat ook anders dan wanneer er muziek
klinkt. En als die muziek ook nog eens de juist sfeer oproept, bijvoorbeeld van Sacramentsdag, dan
vallen de kwartjes op z’n plek zou je kunnen zeggen.”

Organisten spelen doorgaans muziek voorafgaand aan de
viering, tijdens de offerande of communie en na afloop van
de viering  of als voorbereiding op het gezangen bij de
intrede, offerande, en communie.. “Wil die muziek liturgisch
functioneel zijn, dan maak je als organist daarin een
koppeling met de vocale muziek die tijdens die
liturgieviering klinkt”, legt Bot uit. “Door de eeuwen heen is
dat altijd al zo geweest. Bach schreef bijvoorbeeld het
Komm Schöpfer Gott  Heiliger Geist (=‘Veni Creator

Spiritus)’. Als hij dan een variatie daarop speelde, dan herkenden mensen dat als muziek die hoort
bij het hoogfeest van Pinksteren.” 

Inleider Aart de Kort is organist van de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth te Rotterdam en
pianist bij de balletafdeling van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Aan het einde van de
studiedag gaf hij een mini-orgelconcert waarin hij enkele complete muziekstukken speelde van de
voorbeelden die hij eerder in zijn lezing aanhaalde.

Ook ontvingen de deelnemers een hand-out met daarin een omschrijving van een aantal
hoogfeesten en suggesties voor muziekstukken die daarbij passen. Ook staat er een lijst in met
‘vindplaatsen van muziek’. Richard Bot: “Het is vaak lastig om zelf muziekstukken te zoeken. Lang
niet alles is vindbaar op internet. Veel muziek is ook auteursrechtelijk beschermd. Als organisten
kunnen snuffelen en inkijken, werkt dat het beste. Daarom informeren we mensen graag over
winkels waar je bladmuziek voor orgel kunt vinden.”

“Orgel spelen tijdens vieringen, je talent en gave om muziek te maken en beschikbaar stellen aan
de geloofsgemeenschap is echt een roeping”, zegt Richard Bot. De studiedag heeft plaats in het
Jaar van de Roepingen van het bisdom Rotterdam. “Organisten die naar de studiedag toekwamen
laten ook zien dat het een roeping is: ze zijn bereid een studiedag te volgen om zich te scholen en
daarmee serieus vorm te geven aan die roeping.

Katharsis uit Tilburg wint achtste editie Nationaal Middenkorenfestival 
Katharsis uit Tilburg heeft zaterdag 16 maart het Nationaal Middenkorenfestival gewonnen.
Katharsis (o.l.v. Martin Hoondert) won de eerste prijs bij de vakjury. De tweede prijs was voor het
Zoetermeerse Incanto o.l.v. Willien van Wieringen, de derde prijs ging naar City Singers uit Almere
o.l.v. Gera de Vries. De publieksprijs ging naar Incanto.

Sinds 2004 bestaat dit festival voor middenkoren: uit het hele land komen zangers en zangeressen
bij elkaar voor zang en ontmoeting.  Zeven koren uit het hele land streden om de prijzen. De
Martinuskerk in Hoogland was dit jaar de locatie van de zangwedstrijd.

De diversiteit aan koren garandeert elk festival weer een boeiende luisterervaring: van swingende
pop tot klassiek repertoire. De liederen zijn net zo divers als de middenkorengeneratie.

Nederlands Gregoriaans Festival 2019 - aanmelding scholae
Gregoriaanse koren en scholae kunnen zich nu aanmelden voor de Gregoriaanse Estafette
Voordracht in de kathedrale basiliek van St. Jan te ’s-Hertogenbosch. De tijden zijn (onder
voorbehoud): zaterdag 15 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur en zondag 16 juni van 13.45 uur tot
15.00 uur. Lees verder in de uitnodigingsbrief.

Er wordt hard gewerkt aan de invulling van het programma van het Gregoriaans Festival 2019. Een
aantal programmapunten ligt reeds vast: concerten, lezingen, workshops, première-uitvoering van
de opdrachtcompositie.

Nederlands Gregoriaans Festival 2019
Onder de titel “Werk in uitvoering” vindt van 14 tot en met
16 juni het Nederlands Gregoriaans Festival plaats in de
Bossche binnenstad.De veelzijdigheid van het gregoriaans
is te horen met onder meer het gerenommeerde Franse
ensemble Organum, het Nederlandse ensemble Wishful
Singing, en veel jeugd. Want, om het gregoriaans levend
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Singing, en veel jeugd. Want, om het gregoriaans levend
én levendig te houden is het zaak veel jongeren in
aanraking te laten komen met deze ‘tradition vivante’.

De St. Jan zal als klinkende Bossche kathedraal een
indrukwekkend podium zijn voor vele gregoriaanse ensembles die Nederland rijk is. Jongeren uit
koorscholen en middelbare scholen uit de regio worden ingewijd in het gregoriaans door de
zangeressen van Wishful Singing. En zo wordt het een jeugdig festival, waarin jong en oud elkaar
ontmoeten, elkaar beluisteren en van elkaar leren.

De Nederlandse componist Gerard Beljon kreeg de opdracht een vervolg te schrijven op een
compositie die hij eerder voor het festival schreef op basis van een tekst van een middeleeuws
gezang, het Planctus cygni. Hierin komen niet alleen oude en nieuwe muziek, oosterse en westerse
muziek samen maar ook westerse én niet-westerse solisten. 

Werkweek liturgie en kerkmuziek

De Werkweek Liturgie en Kerkmuziek in Centrum
Bovendonk te Hoeven biedt deelnemers de mogelijkheid
zich een week lang te verdiepen in liturgie en kerkmuziek
onder leiding van een team enthousiaste musici en
theologen. Dit jaar is het thema “Licht!”, dat werkweek van
2019 aan bod komt in gezamenlijke bijeenkomsten en in een
aantal te volgen hoofdvakken naar keuze (koorzang,

dirigeren, orgel/piano en theologisch-liturgische verdieping) met als bijvak poëzie in de liturgie. 

De werkweek wordt geleid door een deskundige staf, bestaande uit kerkmusici en theologen:
Maarten Diepenbroek, Sander van den Houten,  Elske te Lindert, Theo Menting, Aleida Post en
Monique Schendelaar.  Gastspreker is Thomas Quartier osb van de Benedictijner St. Willibrordabdij
Slangeburg in Doetinchem.

Festival Oude Muziek 2019
Het festivalthema is dit jaar “Napels”. Napelse componisten zoals Pergolesi, Leo en Vinci bereidden
met hun gevoel voor melodie de weg voor de galante en klassieke stijl. Het festival gaat een
programma presenteren en tegelijkertijd de vocale technieken onderzoeken die aan de basis liggen
van de Europese cantabile-stijl.  Maar het gaat ook veel verder terug in de tijd, met volop aandacht
voor muziek uit middeleeuwen, renaissance en vroegbarok. Ook theater en commedia dell’arte komen
aan bod.

Artist in residence is de flamboyante Marco Mencoboni, die met zijn ensemble Cantar Lontano
baanbrekend werk verricht op het vlak van ruimtelijke effecten van barokmuziek. De schrijver,
regisseur en dramaturg Thomas Hoeft is mede-curator van dit festival. Tevens werkt het festival ook
samen met de onderzoekers van het Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini in Napels.

Gregoriaanse Maria vespers op zondag 19 mei 2019
De Schola Cantorum van de St. Adrianuskerk in Naaldwijk zingt op zondag 19 mei 2019
om 16.30u gregoriaanse Maria vespers.

De volgende vespers in Naaldwijk zijn: zie: www.nederlandsgraduale.nl.

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 nummers
CD-ROM minder dan 10 nummers
DVD’s minder dan 10 nummers
Muziekcassettes meer dan 300 nummers
Tijdschriften meer dan 20 nummers

Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire voor
uw koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Nieuwe aanwinsten

Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam betreffen een
muziekuitgaven voor diverse koorsoorten, studieboeken en cd’s. U kunt deze inzien op ons
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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 om nieuw repertoire voor uw koor
op te zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het telefoonnummer is: 010 - 281 51
84.

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 

Liturgische kalender C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar (van Advent 2018 t/m Christus Koning 2019) is te
downloaden:

Liturgische kalender van het C-jaar (pdf)

Agenda
Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda.
U kunt evenementen op het gebied van kerkmuziek, concerten, studiedagen voor publicatie
aanmelden bij redactie Nieuwsbrief.

13 april 2019
Voorjaarsstudiedag Musica Gregoriana - Heel (L.)
www.sgv-roermond.nl

14 mei 
Samenzang- & Inspiratieavond - Sint Servaas, Maastricht
www.sgv-roermond.nl

17-19 mei 
Workshops Leo van Doeselaar - Sint-Josephkerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

19 mei 
Gregoriaanse Mariavespers - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

20 mei 
Concert deelnemers workshops - Sint-Josephkerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

25 mei 
10e Oecumenisch Liedfestival - Martinikerk, Groningen
www.liedfestival.nl 

27 mei 
Zingen bij afscheid & uitvaart - Lezing Jos Bielen - Bisdomgebouwen, Roermond
www.sgv-roermond.nl

28 mei 
Practicum onderhoud en beheer kerkorgels - Abdijkerk, Thorn
www.sgv-roermond.nl

1-2 juni 
Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

14-16 juni 2019
Nederlands Gregoriaans Festival - 's-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl

22 juni 
Dag van de kerkmuziek KISG -
KISG@bisdomdenbosch.nl

28 juni - 27 juli 
10e Koorbiënnale - Haarlem-Amsterdam
www.koorbiennale.nl

29 juni 
Wandelconcert langs kerken van het Utrechtse Kerkenkruis - Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

5-13 juli 
Kurt Thomascursus 2019 - Utrecht
www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm
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www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm

21-27 juli 
69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Huize Elisabeth, Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

23-26 juli 
Werkweek Liturgie & Kerkmuziek - Centrum Bovendonk, Hoeven
www.huisvandekerkmuziek.nl/werkweek-hoeven

10-15 augustus 
Internationale Zomeracademie - Alden Biesen, België
www.organum-aldenbiesen.be

23 augustus - 1 september 
Festival Oude Muziek 2019 - Utrecht
www.oudemuziek.nl/home/

23-24 augustus 
Festival voor Kerkmuziek - Oude Abdij, Drongen (B.)
www.koorenstem.be

19-22 september 
Musica Sacra Maastricht - Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl/

5 oktober 
Kerkmuziekdag - Pauluskerk, Emmen
l.winter@bisdomgl.nl

5 oktober 
Ontmoetingsdag voor dirigenten - Oranjerie, Roermond
www.sgv-roermond.nl

15 oktober 
Symposium Klinkend Erfgoed - Martinikerk, Groningen
www.klinkenderfgoed.nl

3 november 
Requiem in Koningshoeven - Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot
www.kamerkooradparnassum.nl

9 november 
Slotconcert St Maartenparade - St.Catharinakathedraal, Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

27 oktober 
Concert Matangi Quartet - Lutherse Kerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

Vacatures
Er zijn op dit moment 2 vacatures in het bisdom Rotterdam. 

organist te Haastrecht

dirigent te Voorhout

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

 

Onderscheidingen/jubilea

Januari, maart en april 2019
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 6 onderscheidingen uitgereikt.
Jubilarissen, van harte gefeliciteerd!

RK Parochie H. Maria, Rotterdam - Parochieel Zangkoor Sint Gregorius
 mevr. M.M.M. Walrave eremedaille in brons 12,5

RK Parochie H. Franciscus, Emanuel, Roelofarendsveen - Cadans
 mevr. A.A.M. Klein-Smettink eremedaille in brons 12,5

 mevr. J.C.M. Boers-Akerboom eremedaille in brons 12,5

RK Parochie H. Clara, H. Adrianus, Langeraar - Soli Deo
 N.J. Hoogervorst aanvullend insigne 60
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 N.J. Hoogervorst aanvullend insigne 60

 C.J. Hoogervorst aanvullend insigne 60

RK Parochie O.L.V. van Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino
 R.L.I. v/d Zalm eremedaille in zilver 25

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op de
website. De onderscheidingen graag tenminste twee maanden voor de uitreiking
aanvragen. De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog steeds met
verouderde formulieren. Dat is vervelend voor diegenen die deze aanvragen moeten
behandelen. Maar het kan ook de aanvrager zelf een onaangename verrassing
bezorgen omdat de prijzen van de onderscheidingen regelmatig worden aangepast. We
doen een dringend beroep op alle aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de
website staat. 

Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA  Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Colofon

Redactie
B. Hillen (redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
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