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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Hierbij verschijnt de tweede nieuwsbrief van dit jaar, zoals altijd met de bekende
rubrieken.

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

Veel leesplezier !

De DISG in het bisdom Rotterdam wenst u allen Zalig Pasen !

Ben Hillen

Diocesane Instelling voor Liturgische muziek Sint-Gregorius

Op 24 maart 2016 heeft de bisschop van Rotterdam de
Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek  Sint-Gregorius
opgericht (= DISG) en tot voorzitter benoemd de heer dr.
Richard Bot MMus, medewerker liturgie en kerkmuziek van
het bisdom Rotterdam. 

Per 1 december 2016 heeft de bisschop benoemd als leden
van de DISG de heren Wim van Kesteren en Jan Kuijs bc. Deze instelling heeft
per 1 december de taken overgenomen van het afdelingsbestuur van de
Nederlandse Sint-Gregorius Vereniging. 

Het bestuur van de DISG richt binnenkort een participantenraad op om het
diocesane liturgisch-muzikale beleid af te stemmen op kerkkoren, cantores,
dirigenten, organisten en andere instrumentalisten. Daarnaast zullen
werkgroepen en commissies in het leven worden geroepen die bepaalde taken
van de instelling gaan uitvoeren. Het Documentatiecentrum Kerkmuziek blijft
gevestigd op het bisdombureau te Rotterdam, Koningin Emmaplein 3, bezoek
gedurende kantooruren op afspraak. Het contactadres is:
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
http://www.benhillen.nl/nieuwsbrief_NSGV_Rotterdam/aanmeldennieuwsbriefstart.php
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Kurt Thomascursus 2017

Je hebt nog 27 dagen om je aan te melden voor de Kurt Thomas Cursus 2017!
De cursus vindt plaats van 7 t/m 15 juli 2017 en biedt (koor)dirigenten van alle
niveaus de kans zich gedurende negen dagen te verdiepen in hun vak, samen te
zingen in een groot koor, kennis en ervaring op te doen en te delen en contact te
leggen met vele andere dirigenten, koorzangers en musici.

Ook dit jaar is er de mogelijkheid om deel te nemen in maar liefst zes
verschillende categorieën:
Groep A – voor beginnende amateurdirigenten
Groep B – voor de gevorderde amateur of beginnende vakmusicus
Groep C – voor ervaren dirigenten die met een instrumentaal ensemble zullen
werken
Groep D – voor professionals die met een professioneel kamerkoor zullen werken
Groep E – voor professionals die met groot koor en orkest willen werken
Groep Gregoriaans – een groep die zich volledig focust op Gregoriaans
repertoire.

Wacht niet te lang en meld je nu aan om verzekerd te zijn van een plek in deze
muzikale zomercursus! Let op: studenten van alle universiteiten en hogescholen
krijgen een aantrekkelijke korting van maar liefst €200! Aanmelden kan tot 8 mei
via www.hku.nl/ktc
Meer informatie of vragen? Stuur een mailtje: ktc.muziek@hku.nl

Herdenking 150 jaar Heiligverklaring van de Martelaren van Gorcum 

Op zaterdag 29 april aanstaande vindt de Herdenking 150 jaar Heiligverklaring
van de Martelaren van Gorcum plaats te Brielle.
Mogelijk is de uitnodiging van het bisdom reeds via de secretariaten van de
parochies bij u gekomen en heeft u zich reeds aan- of afgemeld.

Graag echter wil ik hiervoor nog een keer uw aandacht vragen, want u bent van

http://www.hku.nl/ktc
mailto:ktc.muziek@hku.nl


harte welkom! 
De volgende links geven: de uitnodiging en de routebeschrijving met
antwoordkaart.

Alvast een Zalig Pasen gewenst.

Wim van Kesteren
Secretaris Diocesane Instelling voor Liturgische Muziek Sint-Gregorius
Bisdom Rotterdam

Internationaal César Franck concours in Haarlem 2017

Het 15de Internationale César Franck Concours zal plaatsvinden op
16, 18 en 20 mei 2017 in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in
Haarlem op het Willibrordusorgel (Adema, 1923/1949/1971/1978,
81/IV/P). Thema:  César Franck & Camille Saint-Saëns.
Dit keer zullen de werken van Franck worden gecombineerd met die
van Camille Saint-Saëns.

Nadere inlichtingen zijn ook te vinden op de website:
www.cesarfranckconcours.nl

Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg

Op zaterdag 30 september 2017 wordt een studiedag voor organisten gehouden
in de RK Martinuskerk van Doesburg (Juliana van Stolberglaan 3). De dag zal in
het teken staan van het begeleiden van Gregoriaanse gezangen. Veel organisten
komen regelmatig in aanraking hiermee en hebben soms net te weinig bagage
om goed zelfstandig vooruit te kunnen, zowel met het ‘ontcijferen’ van het
Gregoriaanse notenschrift, als wel het kiezen van de begeleidende akkoorden.
Deze studiedag wil daarom een handreiking zijn om organisten wat verder op
weg te helpen in het zo zelfstandig mogelijk begeleiden. Uitgangspunt hierbij is

http://www.nsgv.nl/images/rdam/Uitnodiging_via_DISG.pdf
http://www.nsgv.nl/images/rdam/Brielle-290417-Route-antwoordstrook.doc
http://www.cesarfranckconcours.nl


o.a. het maken van een (handig) voorspel en uiteraard het vinden en kiezen van
passende harmonieën.

De dag wordt geleid door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de
deelnemers voorzien van handige tips en deskundige adviezen. De dag begint om
10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30u.) en sluit om 15u. De kosten bedragen €
27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1,50). Men dient zelf een
lunchpakketje mee te brengen.

Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, 030 – 698 25 79, post@nsgv-
aartsbisdom.nl

Workshop Gregoriaans Rhenen

Zaterdag 14 oktober a.s. organiseert de NSGV aartsbisdom in samenwerking met
de “Schola Cantorum Gregoriana” van de Parochie Zalige Titus Brandsma een
workshop Gregoriaans. De dag vindt plaats in de Gedachteniskerk in Rhenen een
heeft als thema “De getijden met Maria”. De nadruk zal vooral liggen op het
gezamenlijk zingen van de Gregoriaanse gezangen die worden behandeld en
ingestudeerd. Daarnaast zal er deze dag ook aandacht zijn voor de historie en
achtergronden van het Gregoriaans, als wel de levendige interpretaties van het
Gregoriaans van nu! De muzikale leiding van de workshop is in handen van de
musici Marcus de Haard en Ronald de Haan.

Heeft u interesse en wilt u graag kennis maken of zingt u graag Gregoriaans,
meldt u dan aan. De kosten bedragen slechts € 10, - (incl. muziek, koffie, thee).
Voor een lunch dient u zelf zorg dragen.
De workshop is van 10.00 uur tot 15.00 uur, inclusief ontvangst en afsluiting, en
wordt gehouden in de Gedachteniskerk, Herenstraat 82 te Rhenen.
Informatie en aanmelding: post@nsgv-aartsbisdom.nl T. 030-6982579

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum

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
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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
betreffen een 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? 

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.

22 april 2017
Studie- en contactdag organisten over Baltisch orgelrepertoire - Sint-Laurentiuskerk,
Alkmaar
www.kssg.nl

16, 18 en 20 mei 2017
Internationaal César Franckconcours - Haarlem
www.cesarfranckconcours.nl

10 -11 juni 2017
Nationaal JongerenKorenfestival – Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

17 juni 2017
Studie- en contactdag organisten over Italiaanse orgelkunst - Grote Kerk, Oosthuizen
www.kssg.nl 

24 juni 2017
Lieddag ‘Heel de aarde’ met Thom Löwenthal – Amersfoort
www.xaveriusamersfoort.nl
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30 juni – 9 juli 2017
Koorbiënnale 9 Haarlem-Amsterdam
www.koorbiennale.nl 

7 - 15 juli 2017
Kurt Thomas cursus voor koordirectie 2017 - Utrecht
www.hku.nl/ Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm 

17 - 21 juli 2017
Zin in zingen zomerweek - Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek

18-21 juli 2017
Studiedagen Kerkmuziek Hoeven, Bovendonk
http://www.protestantsekerkinnederland.nl 

24-30 juli 2017
Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Denekamp, Huize Elisabeth
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

25 augustus – 3 september 2017
Festival Oude Muziek 2017
www.oudemuziek.nl/festival

26-27 augustus 2017
Zangweekend Messiah - Rolduc, Abdijkerk
www.singalongevents.nl

1-2 september 2017
150 Psalms in Festival Oude Muziek - Utrecht, TivoliVredenburg
www.150psalms.com

14-17 september 2017
Musica Sacra festival – Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl

15 september – 3 oktober 2017
Andriessen/De Klerk Festival 2017 - Haarlem
www.andriessendeklerkfestival.nl

30 september 2017
Studiedag “Gregoriaans begeleiden” Doesburg
www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht

7 oktober 2017
100 jaar Katholieke Dirigenten en Organisten Vereniging – Kathedrale Basiliek St. Bavo,
Haarlem
www.kdov.nl

7 en 8 oktober 2017
Twee dagen met de beroemde Engelse componist en dirigent John Rutter - Delft
www.koorschooldelft.nl/volwassenen 
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14 oktober 2017
Workshop Gregoriaans Rhenen
www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht

Vacatures

Er zijn op dit moment zeven vacatures in het bisdom Rotterdam. 

Dirigent(e) te Oud Ade

Dirigent(e) te Monster

Dirigent(e) te Rotterdam

Dirigent(e) te Boskoop

Dirigent(e) te Nieuwkoop

Dirigent(e) te Den Haag

Organist(e) te Delft

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 zes
onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, gefeliciteerd!

Januari, februari en maart 2017

St. Lambertus, Rotterdam-Kralingen, Rotterdam - St. Gregoriuskoor
dhr. J. van Es z 12,5

mevr. L. Koch - Van Es z 12,5

H. Malchutus, Monster - Laus Deo
mevr.M. C. Meeuwisse - Van Velden z 25

mevr. M. G. Th. Paalvast - Van Leeuwen z 25

De Vier Evangelisten, Loosduinen, Den Haag - Deo Sacrum
mevr. B. E. M. van Leeuwen - Ammerlaan z 40

Pastorale Raad Tarwebloem, St. Bartholomeus, Poeldijk - St. Caecilia
mevr. M. C. A. van Zijl - Scheffers z 12,5

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

Aanvraagformulier onderscheidingen: graag het nieuwe formulier
gebruiken.

http://www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht/
http://www.nsgv.nl/index.php/vacatures
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Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor
onderscheidingen op de website. 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. 
Wij zullen u daar dankbaar voor zijn. 

Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
p/a Reigerslaan 4
2215 NN  Voorhout
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Colofon

Redactie
Ben Hillen (redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
Richard Bot, Wim van Kesteren en Ben Hillen (webmaster en
editing).

Redactie-adres:
Jachtwerf 12, 2725 DP Zoetermeer 
E-mail: nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
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Inzending kopij:
Alle kopij dient aan het redactie-adres te worden gezonden,
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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.
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