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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij ontvangt u een extra nieuwsbrief over de diocesane studiedag van 6 april 2019.

Ben Hillen

Orgelmuziek voor hoogfeesten
diocesane studiedag

Diocesane Instelling voor Liturgische muziek St.-Gregorius, Bisdom Rotterdam

Zaterdag 6 april 2019 van 10.00 tot 14.00 uur

St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel

Wat speel je voor specifieke orgelstukken op Hemelvaartsdag; Pinksteren; Drieeenheid;
Sacramentsdag; Maria Tenhemelopneming; Allerzielen; Allerheiligen; Christus Koning?

Organist Aart de Kort geeft antwoord op deze vraag. Hij toont de vele mogelijkheden
met een lezing en een PowerPointpresentatie. Diverse stukken zal hij ten gehore
brengen op het schitterende Leeflangorgel dat onlangs in de St. Paulus Bekering is
geplaatst door orgelmaker Reil (II & Ped. 18 registers).

Deelnemers aan deze studiedag ontvangen een hand-out met literatuurverwijzingen.

Kosten bijeenkomst
Kosten € 10,- inclusief lunch, koffie/thee en hand-out, te
betalen bij aanvang van de studiedag.

Aanmelden vóór 31 maart 2019
m.schaap@bisdomrotterdam.nl en vermeld daarbij naam,
adresgegevens en welke parochie,

Aart de Kort

Aart de Kort (1962) is organist van de Kathedraal HH. Laurentius en Elisabeth te
Rotterdam en pianist bij de balletafdeling van het  Koninklijk Conservatorium te Den
Haag. Hij gaf recitals op diverse internationale orgelfestivals (Carcassonne,
Rocquevaire, St. Maximin) en beroemde orgels in binnen- en buitenland (o.a. St. Jan van
Lateranen te Rome, Notre Dame in Parijs en de Dom te München). Hij won in 1988 de
tweede prijs bij het improvisatieconcours te Bolsward; 1989 winnaar Koraalprijs
Concours Bolsward; 1991, eerste prijs en BRT-prijs improvisatieconcours Knokke (B.);
1994 & 1998 finalist improvisatieconcours Haarlem. In 2009 werd hij door de Académie
Arts, Sciences et Lettres te Parijs onderscheiden met de Médaille d’Argent voor zijn
verdiensten voor de Franse orgel- en kerkmuziek. Hij geniet tevens bekendheid als
improviserend musicus. Daarnaast componeert hij liturgische vocale en instrumentale
muziek, o.a. in opdracht van het bisdom Rotterdam de Laurentiusmis. Hij won in 2018 de
eerste Willem Vogelprijs voor componisten en kerkmusici.

Download de flyer.

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

https://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
http://www.nsgv.nl/images/rdam/20190406-flyer-diocesane_studiedag-orgelmuziek_voor_hoogfeesten.pdf


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's 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
uw 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? 

Liturgische kalender C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar is te downloaden op:

Liturgische kalender van het C-jaar (pdf)

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.

9 maart 2019
Organistendag - St. Martinuskerk, Sneek
bisdomgl.nl/organistendag-door-sggl

9 maart 2019
Dag van het gregoriaans - Pieterskerk, Utrecht
www.gregoriaans-platform.nl

10, 17, 24 en 31 maart 2019
Vespers in de Veertig Dagen  - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl

16 maart 2019
Nationaal Middenkoren Festival - Hoogland
www.code-music.nl

24 maart 2019
Nationaal Kinderkorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

6 april 2019
Cursus Juxta crucem lacrimosa, Mozart, Lotti en Schütz - Akoesticum, Ede
www.huismuziek.nl

6 april 2019
Diocesane studiedag over orgelmuziek voor hoogfeesten
- St. Paulus Bekering in Capelle a/d IJssel
www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam

17-19 mei 2019
Workshops Leo van Doeselaar - Sint-Josephkerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

20 mei 2019
Concert deelnemers workshops - Sint-Josephkerk, Haarlem
www.andriessendeklerkstichting.nl

http://benhillen.nl/index.php/bladmuziek
http://benhillen.nl/index.php/boeken
http://benhillen.nl/index.php/begeleidingen
http://benhillen.nl/index.php/cd-s
http://benhillen.nl/index.php/lp-s
http://benhillen.nl/index.php/cd-rom
http://benhillen.nl/index.php/dvd
http://benhillen.nl/index.php/muziekcassettes
http://benhillen.nl/index.php/tijdschriften
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/nieuwe-aanwinsten-rotterdam
http://www.nsgv.nl/index.php/infocentrum-rotterdam
https://nsgv.nl/images/nsgv/NSGV_Homepage/LiturgiekalenderjaarCAdvent2018tmChristusKoning2019.pdf
http://www.nsgv.nl/index.php/agenda-rotterdam
mailto:nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
https://bisdomgl.nl/organistendag-door-sggl/
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.nederlandsgraduale.nl
http://www.code-music.nl/
http://www.korenfestivalrijsbergen.nl/
http://www.huismuziek.nl/
https://www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam/
http://www.andriessendeklerkstichting.nl/
http://www.andriessendeklerkstichting.nl/


1-2 juni 2019
Nationaal Jongerenkorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl

14-16 juni 2019
Nederlands Gregoriaans Festival - s-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl

29 juni 2019
Wandelconcert langs kerken van het Utrechtse Kerkenkruis - Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

5-19 juli 2019
Kurt Thomascursus 2019 - Utrecht
www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm

21-27 juli 2019
69ste Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Huize Elisabeth, Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl

9 november 2019

Slotconcert St Maartenparade - St.Catharinakathedraal, Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

Vacatures

Er is op dit moment 1 vacature in het bisdom Rotterdam. 

pianist(e) te Zoetermeer

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

 

Onderscheidingen/jubilea

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op de
website. De onderscheidingen graag tenminste twee maanden voor de uitreiking
aanvragen. 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. 

Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:

Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA  Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl

Colofon

Redactie
B. Hillen (redacteur)

Aan dit nummer werkten mee:
R. Bot, mevr. A. de Jong en B. 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 15 maart 2019.

Uitgave: van het bestuur van de Diocesane Instelling voor liturgische muziek Sint-
Gregorius (DISG) 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
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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.

  © DISG 2019

http://www.nsgv.nl/index.php/nieuwsbrief-rotterdam
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