
Cursus Kerkmuziek  module A. 

Wat is het doel van de cursus? 

De cursisten doen kennis en vaardigheden op om op verantwoorde en creatieve 

wijze om te gaan met muziek in de liturgie. 

Wat is de opzet van de cursus? 

De cursus bestaat uit twee modules van vijf zaterdagochtenden van 10.00 – 

12.30 uur  in de  Abdij van Berne in Heeswijk. De modules worden gegeven met 

een tussenperiode van een half jaar. Men is niet verplicht beide modules te 

volgen. 

Wat is de inhoud van deze cursus? 

Module A  Module B 

Kennismaking met gregoriaans 1 De Bijbel in de liturgie 

Kennismaking met gregoriaans 2 Het liturgisch jaar 

Wat is liturgie? Wat is liturgische muziek? 

Muziek in de liturgie Hymnologie aan de hand van GvL 

De orde van dienst 
Hymnologie aan de hand van GvL 
(vervolg) 

Wat kan ik bereiken met de cursus? 

Aan het eind van de cursus heb je de basis gelegd voor een goed inzicht in de 

muziek in de liturgie. De modules A en B worden afgesloten met een tentamen. 

Diegenen die het tentamen met goed gevolg afleggen, ontvangen een certificaat.  

Cursisten die minimaal de basiscursus II van de dirigentenopleiding hebben 

behaald en óók deze modules A en B, ontvangen van de NSGV – afdeling 

‘s-Hertogenbosch het getuigschrift “Kerkelijk koorleider”. 

Wat kost het? De kosten van de cursus bedragen € 62,50-- per module.  

 

Wanneer gaat de cursus door? 

De cursus gaat door als 5 cursisten ingeschreven en betaald hebben! 

 

Wanneer is de cursus Kerkmuziek A? 

De cursus is op 12/9 en 24/10 in Heeswijk-Dinther van 10.00 - 12.30 u. 

De overige 3 dagen worden gegeven na overleg met de cursisten en met de 

cursusleider Gerard Kock. 

Heb je interesse of wil je verdere informatie?  

Neem contact op met de cursuscoördinator Wil Marcus. 

e-mail: cursusNSGV@gmail.com of tel. 024-677 39 98 

Wij hopen je als cursist te mogen begroeten! 


