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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Op de valreep vlak voor de zomervakantie ontvangt u hierbij een korte nieuwsbrief.
Een fijne zomervakantietijd toegewenst !
Ben Hillen

Mededelingen
Corona!
Agenda
Wat waarschijnlijk weinig musici zich hebben gerealiseerd is de
Nieuwe aanwinsten
betekenis van Corona in het Italiaans: fermate! Dat was dus
Muziek in de liturgie
letterlijk een fermate voor de vocale kerkmuziek tot 1 juli.
Vacatures
Na 1 juli “verdwijnt de Corona” voor de koren, maar
Onderscheidingen
gemeenschapszang was bij het ter perse gaan van deze
Colofon
nieuwsbrief (nog?) niet toegestaan. Wat moet u weten?
De relevante informatie treft u aan op de volgende internetsites van respectievelijk het
RIVM en Koornetwerk:
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/werk/generiek-kader-coronamaatregelen
www.koornetwerk.nl/protocol/
Op de site van koornetwerk vindt u de links naar de downloads van het “RIVM Advies
koren 30 juni 2020” en het “Protocol + richtlijnen koorsector update 30 juni”.
Neem goede nota van alle voorwaarden die verbonden zijn aan de uitvoering van het
protocol van het RIVM en Koornetwerk.
In de week van 6 juli publiceert de bisschoppenconferentie een verruiming van het
protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’. Deze verruiming betreft met name de
mogelijkheden rondom het vieren van de sacramenten zoals de doop, de eerste heilige
communie, het vormsel en de priester- en diakenwijding. Daarnaast wordt het zingen
door koren onder voorwaarden weer mogelijk: www.rkkerk.nl.
Specifieke tips in het kerkgebouw en/of de repetitieruimte:
- Afhankelijk van de plaats van uw koor in het kerkgebouw moet u nagaan wat in uw
situatie mogelijk is bij een zigzag opstelling én een ruimte van 1,5 meter rondom
elke koorzanger.
- Lukt deze opstelling niet op de plaats waar normaliter het koor stond opgesteld,
kijk dan of dit op een andere plaats in het kerkgebouw wel mogelijk is. Een
opstelling achter het altaar op het priesterkoor is niet toegestaan.
- Is uw koor hoe dan ook te groot in aantal leden, kijk of u het koor in secties kunt
onderverdelen zodat afwisselend per zondag verschillende secties zingen.
- Bij gebruik van orgel of piano, vergeet niet na afloop de toetsen, de
registertrekkers of registerwippers, speelhulpen en combinatietoetsen, de
orgelbank en de speeltafel (rolluik) te desinfecteren. Wrijf alle oppervlakken na
reiniging goed droog, zodat de alcohol in het reinigingsmiddel niet het hout of
plastic aantast.
- Deel onderling geen materialen, ook geen bladmuziek.
- Laat ieder koorlid zijn eigen materialen mee terug naar huis meenemen of zet op
elk gebruikt object de naam van de gebruiker, ook neemt ieder koorlid zijn eigen
potlood of pen en gum mee.
- Zorg ook voor een gezangenbundel met de naam van het koorlid.
- Laat iedere gebruiker zelf zijn map en bundel terugzetten in een plastic krat of

kast. Laat ieder koorlid ook individueel zelf zijn map en bundel pakken uit krat of
kast.
- Zorg dat op de rug van map en bundel van ieder koorlid de naam zichtbaar is,
zodat iemand niet de bundels en mappen van andere koorleden aanraakt tijdens
het ophalen van zijn eigen spullen.
In het septembernummer van het Gregoriusblad verschijnt een artikel over de keuze van
liturgische muziek met het in acht nemen van het protocol voor kerkelijke bedienaren van
de Nederlandse Bisschoppenconferentie (zie website rkkerk.nl.)

Uitgaven van Annie Bank verhuisd naar nieuw webadres
Edition Ferrimontana is sedert een aantal jaren de nieuwe eigenaar van uitgeverij Annie
Bank. Annie Bank was tot voor kort te bereiken via de websites www.anniebank.nl,
www.koormuzieknet.nl en www.excellentmusic.nl. Deze websites zijn offline gehaald.
Uitgaven van Annie Bank zijn thans te bereiken via www.musikalspezial.de/anniebank.html.

Partituren uit het kwartaalblad Continuo
De NSGV is begonnen alle composities waarvan de rechten bij de NSGV liggen, te
publiceren op www.nsgv.nl/index.php/winkel/20-bladmuziek-nsgv.
Van veel partituren kan nu al een voorbeeld worden ingezien door op de betreffende titel
te klikken. Alle andere titels zullen binnen een paar maanden op de website staan.
Composities kunnen besteld worden door een e-mail te schrijven naar
nsgvlandelijk@gmail.com.

Uw koor in deze nieuwsbrief
De redactie stelt het nog steeds op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met
een of meerdere foto’s (met een korte toelichting) te ontvangen:
nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl.
Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers.
U kunt zich aanmelden via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl

De nieuwe ‘sculptuur’ meerdere keren uitgereikt
De nieuwe sculptuur van de NSGV is inmiddels
'ontdekt' door onze RK-koren en al een aantal
keren uitgereikt aan koren en individuele
personen. De sculptuur is van transparant
plexiglas, 20 cm hoog, 2 cm dik en met de
afbeelding van een oor waarachter geluidsgolven
zichtbaar zijn; oor en geluidsgolven zijn
uitgefreesd.
De afbeelding in de sculptuur verwijst naar het
oor van paus Gregorius de Grote, die, zoals de
legende ons heeft overgeleverd, door een duif de gregoriaanse melodieën in zijn oor
kreeg ingefluisterd. Ontwerpster Marijke Kamsma is ook verantwoordelijk voor de huisstijl
van de NSGV, waarin naast het oor en de geluidsgolven ook de duif prominent is
afgebeeld.
De sculptuur is positief ontvangen door de koren; wie de sculptuur zag of zelf uitgereikt
kreeg(!) was enthousiast over het mooie ontwerp van Marijke Kamsma. De sculptuur kan
worden uitgereikt bij gelegenheid van jubilea van koren, dirigenten, organisten of
koorleden met grote verdiensten. Op de sculptuur kan een tekst worden gegraveerd.
Jubilea en bijbehorende onderscheidingen zijn doorgaans verbonden aan een (bereikt)
aantal jaren, maar - reactie van een ontvanger - "dit is gewoon een mooi cadeau en een
blijvende herinnering" dat ook los van jubilea kan worden uitgereikt als blijk van
waardering, als dank, maar ook bijvoorbeeld bij het afscheid van een koorlid.
Een sculptuur kost € 65,00 (exclusief graveren). Het graveren kost - afhankelijk van de
hoeveelheid tekst - rond de € 25,00 en wordt indien wenselijk voor de aanvrager
uitgevoerd tegen kostprijs. Aanvragen kan via het aanvraagformulier op
www.nsgv.nl/index.php/service/procedure. Meer informatie via nsgvlandelijk@gmail.com
of telefonisch op 06-361.456.94 (coördinator NSGV).

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
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.
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 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 A-jaar
De liturgische kalender van het A-jaar (van Advent 2019 t/m Christus Koning 2020) is te
downloaden:
Liturgische kalender van het A-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.

In verband met de coronacrisis publiceren we in deze nieuwsbrief (nog) geen agenda.

Vacatures
Er zijn op dit moment geen gemelde vacatures in het bisdom Rotterdam.
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In verband met de coronacrisis publiceren we in deze nieuwsbrief (nog) geen onderscheidingen.

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
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