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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Nog net voor Pasen is hier de eerste nieuwsbrief van dit jaar met de bekende rubrieken over nieuwe
muziekuitgaven en de erelijst van onderscheiden jubilarissen 
U leest het weer in deze nieuwsbrief.

Graag horen wij van u via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl wat u van deze nieuwsbrief vindt, wat u mist
of wat er anders zou moeten worden. Wij zijn benieuwd naar uw reacties.

Nog steeds stellen we het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of eerdere
foto’s te ontvangen. Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe
lezers. U kunt zich aanmelden via deze link.

Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam  wenst u een Zalig Paasfeest.

Veel leesplezier ! 
Ben Hillen

Documentatiezoeksysteem DONEK vernieuwd

Per 1 april jl. is de vernieuwde website van DONEK www.donek.nl via het internet bereikbaar worden.
De nieuwe website is toekomstbestendig en gebruiksvriendelijker. Met DONEK (Documentatie
Nederlandstalige Kerkmuziek) kun je voor alle zon- en feestdagen alle liturgische muziek op alle
mogelijke manieren en voor alle koorsoorten snel opzoeken; er staan 24.000 titels in DONEK. Gebruik
DONEK drie maanden gratis ! Mail daarvoor naar info@nsgv.nl (vermeld adresgegevens en e-
mailadres).

 

Zojuist boek verschenen: “Godlof! Maar hoe?”

Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie.
Inleiding, vertaling en suggesties voor de praktijk
Martin Hoondert e.a. (red.)
- Welke criteria hanteer je bij de keuze van liturgische muziek?
- Hoe stimuleer je dat mensen écht deelnemen aan een viering?
- Hoe zorg je dat kerkmuziek goed functioneert in de praktijk en dat zij die het
uitvoeren daartoe bekwaam zijn?
- Hoe kan kerkmuziek mensen in contact brengen met liturgie en pastoraat?

Lees verder.

 

Studiedag "Godlof. Maar hoe?"

N.a.v. het verschijnen van het boek "Godlof. Maar hoe?" wordt een studiedag te Utrecht georganiseerd
op 17 mei 2014 van 10.00-14.00 uur. De "Werkgroep Liturgische Muziek" (WLM) van de NSGV was
met het project: "Sing to the Lord" (werktitel) nauw betrokken bij de totstandkoming van de Engelse
vertaling en de uitgave van het boek.
Lees het persbericht met de aankondiging van de studiedag en meld u aan via www.luce-crc.nl

 

Nederlands Gregoriaans Festival in Ravenstein
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Op zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014 vindt in Ravenstein het 5e Nederlands Gregoriaans festival
(NGF). Hans Leenders en Marcel Zijlstra, artistiek leiders van het vijfde Nederlands Gregoriaans Festival
hebben voor deze editie  2014 als motto LIJNEN gekozen.

Uitgangspunt is de eenstemmige melodie van de gregoriaanse gezangen. Het gregoriaans is een
éénstemmig vocaal repertoire. En in die gedaante is het ook in zeer ruime mate te horen op het NGF –
uitgevoerd door professionals én amateurs! Componisten uit latere tijden hebben de dynamiek van
deze eenstemmigheid als uitgangspunt genomen voor hun meerstemmige composities. Men zegt wel
dat een meerstemmige compositie eigenlijk een uitgevouwen eenstemmig werk is. Wat daar ook van
zij: tijdens het Festival laten alle deelnemende ensembles, scholae, kamerkoren en instrumentalisten
horen welk repertoire past bij dit uitgangspunt. Dat zullen ongetwijfeld composities zijn uit de
Renaissance, maar ook zult u eigentijdse werken horen, tot en met de spiksplinternieuwe compositie
die Andries van Rossem schreef in opdracht van het NGF.

Ga naar Festival 2014 voor meer informatie over de thematiek, het programma, de uitvoerenden, de
presentatie van de scholae (ook die van u?) en nog veel meer!

Voor algemene Informatie, Nieuws uit de gregoriaanse wereld en Contact: Klik hier!

 

Kurt Thomas cursus 2014 voor koordirigenten 

De 48e editie van de alom bekende Kurt Thomas Cursus koordirectie zal
plaatsvinden van vrijdag 4 juli t/m zaterdag 12 juli 2014, bij de HKU, Utrechts
Conservatorium. Dirigenten die zich willen bijscholen en/of verder ontwikkelen
worden van harte uitgenodigd zich voor deze cursus aan te melden. Wie
deelneemt aan de Kurt Thomas Cursus beleeft de tijd van z’n leven: negen
dagen dirigeren en zingen met collega’s… het is de droom van iedere dirigent
die immers in zijn dagelijkse praktijk vaak niet aan enige reflectie toekomt.
Tijdens deze intensieve en compacte cursus leer je de kneepjes van het vak,

het heuse handwerk, je maakt kennis met gevarieerd repertoire, je wordt begeleid door
gerenommeerde docenten, je hebt les in kleine groepen en het contact met de andere (ook
internationale) deelnemers is een verrijkende ervaring.
De Kurt Thomas Cursus kent verschillende niveaus, zodat zowel beginners als gevorderden van harte
welkom zijn. Alle groepen hebben dagelijks ‘s ochtends, ‘s middags en ’s avonds les (09.30 – 21.00
uur). Het is tevens mogelijk bij deze groepen te hospiteren: je zingt en kijkt mee tijdens het complete
cursusprogramma.
Daarnaast is er dit jaar voor het eerst de groep Oude Muziek waarin gregoriaans en polyfonie wordt
behandeld. Deze groep staat open voor zangers (en dirigenten). Deelnemers Oude Muziek volgen een
middagprogramma en maken tevens deel uit van het dagelijkse avondkoor.

Nadere informatie en aanmelding z.s.m. via www.hku.nl/ktc

http://www.gregoriaansfestival.nl/pages/public/page.php?hg=11
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Nieuwe cursusfolder 2013-2014 verkrijgbaar

Klik hier voor de nieuwe folder 2013-2014 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom
Rotterdam. Zie ook Cursussen en Opleidingen en website Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam.

  

Alle psalmen van GvL opgenomen

Ruim een jaar lang heeft Sonja Roskamp uit Utrecht tijd besteed om alle psalmen die in
de GvL staan op te nemen. Sinds een week kunt u ze vinden op haar
websitewww.sonjaroskamp.nl

Waarom?
Omdat zij het belangrijk vind dat de antwoordpsalm wordt gezongen.
En omdat het voor diverse cantores/pastores soms lastig is om in te studeren.

Zij hoopt van harte dat met deze psalmenpagina de drempel is verlaagd om tot studeren van nieuwe
psalmen over te gaan. Zo is zij ook nog bezig om diverse zegens, inzetten en prefaties op te nemen
voor de  priester/voorgangers, zodat ook zij worden uitgenodigd om meer te gaan zingen in de
liturgie. De pagina zal nog worden uitgebreid.

Sonja  Roskamp biedt het u (je) aan voor eigen gebruik en studie. En het aanmeldingsformulier dat u
tegenkomt op de site is ten dienste van haar nieuwsgierigheid.

 

Orgelbegeleidingenboek bij GvL

Orgelbegeleidingenboek bij GvL bij de liederen (nummers 401 - 659)
De GvL is de meest gebruikte liedbundel binnen de R.K. Kerk. Echter een
begeleidingsbundel ontbrak. Nu voor het eerst een complete orgelbegeleiding bij het
liedmateriaal van de bundel.
De begeleidingen die gemaakt zijn in opdracht van Stichting Liedboek zijn afgestemd

http://www.nsgv.nl/uploads/rotterdam/Folder_kerkmuziek_2013-2014_internetversie.pdf
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op de gemiddelde amateurorganist. Vanwege dit criterium is er voor gekozen de in
praktijk wat moeilijkere gebleken begeleidingen te vervangen door een aantal nieuwe.

http://www.kok.nl/boeken/liedbundels/onbekend-gezangen-voor-liturgie-195344.html

 

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum

De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.000 nummers
Boeken meer dan 650 nummers
Begeleidingen meer dan 2000 nummers
CD’s meer dan 3900 nummers
LP’s meer dan 800 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 u koor
te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

 

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 om nieuw repertoire voor uw koor
op te zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het telefoonnummer is: 010 - 414 82
13.

 

Aanwinsten januari, februari en maart 2014
 

                                             Bladmuziek
Continuo jg. 28 no 3

Laat ons bidden

Acclamatie bij de voorbede voor de Paastijd.  SATB met orgel. Tekst: : NRL. Muziek: C. Fictoor.

Looft de Heer, Jeruzalem

Beurtzang naar Psalm 147. SATB met orgel. Tekstvertaling: A. Bronkhorst.  Muziek: F. Bullens.

U wil  ik loven

Beurtzang naar Psalm 145. SATB met orgel. Tekstvertaling: A. Bronkhorst.  Muziek: F. Bullens.

Naast U staat de koningin

Beurtzang naar Psalm 45. Eenstemmig met orgel. Tekstvertaling: A. Bronkhorst.  Muziek: F. Bullens.

God groet u zuiv’re bloeme

Koorzetting SATB bij GvL 445. Tekst: 16e eeuw. Melodie: 17e eeuw. Zetting: V. Smit
Uitgaven: Gooi en Sticht

 

Do – ut - des muziekbladen

Schep in mij een zuiver hart.

Uit Psalm 51 ( 50) Eenstemmig met orgel. 
Tekst: A. Bronkhorst. Muziek:  A. Voesten. Bijlage bij “Koorgeleide” 2013 - 3  
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Uitgave: SGV Roermond

 

Gotteslob

Katholiek gebeds- en liedboek. Bestemd voor Duitsland en Oostenrijk. Vernieuwde uitgave van het 
gelijknamige boek uit 1975.
Uitgave: Verlag Sankt Michaelsbund München en Katholische Bibelanstalt GmbH Stuttgart.

Gregoriusblad / Muziekkatern

Intredezang - Cantate Domino.

Psalm 98.2-3a.4 Driestemmig refrein(SAM), de verzen zijn vierstemmig SATB  met orgel.

Antwoordpsalm

Psalm 66, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16, 20 Driestemmig ( SAM )met orgel.

Alleluia met Psalm 107

Ps 107, 1-2.15. Driestemmig ( SAM )met orgel.

Offerandezang – Jubilate Deo.

Psalm 47,2b-3.7. Driestemmig ( SAM )met orgel.

Communiezang – Cantate Domino.

Psalm 96,2 Driestemmig ( SAM )met orgel.

Tekstbewerking: A. Bronkhorst. Muziek: J. van Leeuwen.  Uitgave: NSGV Amersfoort

 

                                                          Boeken

 

Het geel-witte  boekje.

Eerste hulp bij katholieke begrippen. Samenstelling: E. van den Berg, F. Bosman, P. van Zoest. 
Uitgave: Berne Heeswijk.

Godlof, maar hoe?

Document van de Amerikaanse bisschoppenconferentie over muziek en liturgie. Inleiding, vertaling en
suggesties voor de praktijk. Onder redactie van o.a.  M. Hoondert. 
Uitgave: Berne Heeswijk  i.s.m. de NSGV

 

Muziek in de liturgie

Wat zingen we de komende zondagen? 
We moeten u teleurstellen, want de liedsuggesties van Muziek in de Liturgie zijn niet langer
beschikbaar, ook niet op het landelijk deel van de NSGV website.

 

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.

Studiedag liturgische muziek: Godlof! Maar hoe? - Utrecht
Zaterdag 17 mei 2014 van 10.00u – 14.00u - Kathedrale Koorschool, Plompetorengracht 5, Utrecht

Meer info ...

 

Minicursus rond twee unieke orgels - Leiden
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Zaterdag 31 mei 2014 - Pieterskerk in Leiden

Meer info ...

 

5e Nederlands Gregoriaans festival - Ravenstein
Zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014 - Ravenstein

Meer info ... 

 

Kurt Thomas cursus 2014 voor koordirigenten
Vrijdag 4 juli t/m zaterdag 12 juli 2014 - HKU, Utrechts Conservatorium. 

Meer info ... 

 

Vacatures

Er zijn 1 recente vacature in het Bisdom Rotterdam:

Organist (m/v) gezocht te ‘s Gravenzande

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

 

Onderscheidingen/jubilea

In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 15 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, van harte
gefelicteerd !

 

Januari, februari en maart 2014
 

H. Drie-eenheid, Vianen, Leerdam, Everdingen - St. Caecilia

Mw. W. E. J. Streefkerk - Reimering d, z 25

O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs - Pius X

Mw. C. M. J. de Veld - van Winden z 25

H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen, Rozenburg - St. Jozef

Mw. H. T.  Verbeek - van Tol z 50

H. Drie-eenheid, Everdingen, Vianen - Cecilia

Mw. L. J. Goes - Hoskam z 40
Mw. A. C. M.  Burgers - de Kruijf z 40
Mw. G. M.  Burgers - Bijvoet z 40
Mw. J. P. Burgers - Odijk z 40
Mw. G. M.  Wibbeke - van Putten z 40
Mw. J. M. T. van Putten - Witkamp z 25

Mariaparochie, Lambertuskerk, Rotterdam - St. Gregorius

Mw. S. J. J.  Tournier - Koster z 12½

H.H.Martelaren van Gorcum, De Lier - St. Caecilia

Mw. C. E. H. van den  Berg - de Jong z 25
Mw. C. P. M. van  Os - van Vliet z,o 40
Hr. A. J. M. Vijverberg z 60
Hr. A. W. M. Koene z 50

O.L.V. van Goede Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino

Mw. M.C. Brabander - Suyker z 40

 

De uitgebreide lijst met jubilarissen vanaf eind 2009 kunt u vinden op onze website.
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Colofon

Redactie
Ben Hillen (wnd redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
Christine Hermans en Ben Hillen (webmaster en editing).

Redactie-adres:
Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Telefoon: 079 - 341 85 75

Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden, uiterlijk 1 juni 2014.

Uitgave:
van het afdelingsbestuur van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Rotterdam.
Verschijnt 4- 6 maal per jaar.
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 of via e-mail:
nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl .

© NSGV 2014
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