
ZOMERCURSUS GREGORIAANS 
 
Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude 
Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze 
cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag. 
 
De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan 
conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus 
kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor 
dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het 
gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De 
cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en 
polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie door de cursisten. Er wordt 
gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland. 
 
Het docententeam bestaat uit: 

• Anthony Zielhorst (algemeen cursusleider en docent dirigenten basis) 

• Simone van den Dool (zangers basis) 

• Eugeen Liven D’Abelardo (zangers gevorderd) 

• Jaan-Eik Tulve (dirigenten gevorderd) 
 

Voor het geven van lezingen zijn uitgenodigd: 

• Joost van Gemert (debatten over het gregoriaans vanaf ca. 1800 en het werk van 
Solesmes) 

• Marcel Zijlstra (gregoriaanse semiologie) 

• Kees Pouderoijen (compositietechnieken in het Karolingisch gregoriaans) 

• Franco Ackermans (melodische restituties door AISCGRe) 

• Leo Lousberg (de signaalfunctie van gregoriaanse microtonen) 

• Antoine Bodar (betekenis van het gregoriaans voor de West-Europese cultuur) 

• Bart Jaski (oude handschriften in de muziekbibliotheek van de Utrechtse Universiteit) 
 

De voertaal is Engels. Berichtgeving en documentatie zal zoveel mogelijk in het Engels en het 
Nederlands verstrekt worden. 

 

De cursus biedt GEEN mogelijkheid tot overnachting. Cursisten betalen voor de cursus inclusief 

maaltijden. 

Reguliere cursist € 450,- 

Studenten  € 250,- 

Studenten KC € 150,- 

Dagcursist - hospitant € 90,- 

Passe-partout 5 lezingen € 80,- 

1 lezing € 20,- 

 

Aanmelden en betalen via de website https://www.gregoriaans-platform.nl 
Aanmeldingsperiode 1 januari 2021 t/m 1 juni 2021 
 

https://www.gregoriaans-platform.nl/


Nadere informatie:  
https://www.gregoriaans-platform.nl  
zomercursus@amicicantusgregoriani.nl 
 

https://www.gregoriaans-platform.nl/
mailto:zomercursus@amicicantusgregoriani.nl

