
INFORMATIE OVER HET PELGRIMSKOOR  
 

1   Projectkoor   Pelgrimskoor   

Het gaat niet om zomaar een projectkoor. Het gaat om  een ondersteuning van de 

bedevaart, een religieuze beleving. Zingend wordt die beleving versterkt en wordt de 

eenheid tussen de bedevaartgangers nog sterker uitgedrukt. Daarom noemen we dit koor 

voortaan ‘Pelgrimskoor’. 

2   Kathedrale Koor  

Het Kathedrale Koor gaat ook naar Rome. Het werkt mee aan de vieringen van  zondag en 

maandag, in samenwerking met het Pelgrimskoor. De vieringen van dinsdag en donderdag 

worden alleen door het Pelgrimskoor verzorgd.  

3   Aanmelden voor het koor 

Er wordt van uitgegaan dat wie wil meezingen in het Pelgrimskoor zich op de eerste plaats 

als bedevaartganger wil aanmelden.  

Het maakt niet uit of men een busreis of vliegreis boekt en ook niet in welke groep men 

wordt ingedeeld. Partners of gezinnen waarvan één persoon in het koor wil zingen, kunnen 

dus gewoon samen reizen. Pas als iedereen in Rome is, zal het Pelgrimskoor optreden. 

Onderweg zingen kan natuurlijk altijd, vooral de busreis is daar zeer geschikt voor. Maar dan 

dus niet in koorverband. 

Aanmelding staat in principe open voor alle leeftijden. De fysieke gesteldheid moet wel goed 

zijn (niet alleen vanwege het vele wandelen, maar ook vanwege de extra inspanningen die 

het zingen met zich meebrengt, zoals soms lang staan). 

4   Auditie 

Wil het Pelgrimskoor iets waardevols toevoegen aan de beleving van de bedevaart, zal het 

een goede kwaliteit moeten hebben. 

Om in vier repetities een optimaal resultaat te behalen, zullen de  individuele zangers over 

een goede zangstem moeten beschikken en in staat moeten zijn om zelfstandig (met behulp 

van partituren en geluidsbestanden) hun muziek in te studeren. 

Dit wordt getest tijdens een auditie. 

De auditie vindt plaats op zaterdag 14 februari 2015 in Haarlem, Kruisweg 63  (dichtbij NS-

station). 

Degenen die zich hebben aangemeld krijgen hiervoor een uitnodiging met één koorpartij die 

ze voor die tijd moeten instuderen met behulp van een geluidsbestand.  



BELANGRIJK: Iedereen die meedoet aan de auditie moet bereid zijn om te aanvaarden dat 

hij/zij wellicht niet in het koor wordt aangenomen. Dit mag geen reden zijn om deelname 

aan de bedevaart te annuleren. 

5   Repetities 

Na de auditie krijgen de aangenomen koorleden alle bladmuziek en geluidsbestanden 

toegestuurd.  

Er worden vier repetities gehouden:  

 zaterdag 7 maart, 10.00 – 12.30 uur 

 zaterdag 21 maart, 10.00 – 12.30 uur 

 zaterdag 18 april, 10.00 – 12.30 uur 

 generale repetitie:  
zaterdag 25 april 10.00 – 12.30 en zo nodig ook van 13.15 tot uiterlijk 15.00 uur. 
 

De locatie wordt gekozen op een plaats die t.o.v. zoveel mogelijk deelnemers centraal en 

goed bereikbaar gelegen is. 

Er is Rome waarschijnlijk weinig gelegenheid om te repeteren, hooguit kan er wat 

ingezongen worden. Deelname aan alle repetities is daarom verplicht, al kan er aan iemand 

om bijzondere redenen vrijstelling worden gegeven voor één repetitie, behalve voor de 

generale repetitie. 

6    In  Rome 

De koorleden kunnen het verzoek krijgen om eerder dan de andere bedevaartgangers 

aanwezig te zijn in de kerk waar een viering plaatsvindt en soms ook op andere momenten 

als koor bijeen te komen als dat nodig is.  

 

7    Terugkomdag 

Op zondag 31 mei 2015 zal het Pelgrimskoor ’s middags meewerken aan de terugkomdag, 

die dan plaatsvindt in het diocesane heiligdom ‘OLV ter Nood’ in Heiloo, op de dag dat daar 

de meimaand wordt afgesloten. 

We gaan er van uit dat ieder koorlid daarbij aanwezig kan zijn.  

 

8 Nadere inlichtingen en aanmelding 

 Mark Heerink: 06 234 00 843 of m.heerink@planet.nl  

 Bert Stolwijk: 023 511 26 86 of BStolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl  
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