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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
In deze nieuwsbrief de aankondiging van een studiedag KKK voor kinderkoordirigenten, aanmelding van koren bij de NSGV, een verslag van het Korenfestival in
Katwijk en het bijzondere Passieconcert in Zoetermeer. Verder zijn de inmiddels bekende rubrieken weer aanwezig.
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Agenda
Nieuwe aanwinsten
Muziek in de liturgie
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Onderscheidingen
Colofon

Ben Hillen

Inventarisatie van (adres)gegevens van koren (2)
Wanneer u onze website bezoekt, dan vindt u op de welkomstpagina daarvan een registratie-/inventarisatieformulier. U wordt gevraagd om dat formulier in te
vullen om ons, de NSGV, aan een up to date adressenbestand te helpen opdat wij, op onze beurt, u zo goed mogelijk van dienst zullen kunnen zijn. Maar als u
iets verder kijkt op onze site dan treft u elders nog een tweede inventarisatieformulier aan.
Het komt misschien wat slordig over dat er twee formulieren op de website staan. Dat is een tijdelijke situatie die helaas onvermijdelijk is gebleken.
U mag zelf kiezen welk van beide formulieren u invult. Om misverstanden en teleurstellingen te voorkomen wijzen wij er echter met nadruk op dat het met name
voor gemengde koren, voor herenkoren en voor dameskoren verschil kan maken welk formulier wordt ingevuld.
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij de gemengde koren, de dameskoren en de herenkoren (de andere koorsoorten zoals middenkoren, jongerenkoren en
kinderkoren) komen later aan de beurt) uitgenodigd om de (adres)gegevens van hun koor aan ons af te staan in ruil voor een speciaal voor gemengd koor, voor
dameskoor of voor herenkoor door Jan Valkestijn geschreven compositie. De actie had overigens slechts een heel korte doorlooptijd omdat we eerst wilden zien
of het systeem om de ingevulde inventarisatieformulieren te verwerken foutloos zou functioneren. Dat doet het. En daarom hebben we besloten om de actie te
verlengen of, zo u wilt, opnieuw open te stellen. Deze keer zonder einddatum maar zolang de voorraad strekt. Een volledig ingevuld inventarisatieformulier levert
2 partituren en voor ieder koorlid een koorexemplaar op.
Als u van deze actie gebruik wilt maken, vul dan niet het formulier in dat op de welkomstpagina van onze website staat, maar kies dan in het menu links op die
pagina voor Registratie en vervolgens voor Registratie koren. Als u naar aanleiding van onze oproep in de vorige Nieuwsbrief het formulier al hebt ingevuld kunt u
zich de moeite sparen. In alle andere gevallen geldt: ook als u zeker weet dat wij al over de juiste gegevens van uw koor beschikken, dan toch is het zinvol om
het formulier in te vullen en op te sturen.
Harrie Hermans, secretaris/penningmeester NSGV bisdom Rotterdam; maart 2011

Projectkoor zingt dit jaar een Nederlandse Matteüs Passie
Op vrijdag 15 april a.s. om 20.00 uur zingt het projectkoor van de H. Nicolaasparochie in Zoetermeer een Nederlandstalige
Matteüs Passie. De teksten zijn geschreven door Piet van Midden, de muziek is van de hand van Gerard van Amstel. De liederen worden met elkaar verbonden
door teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Het geheel staat onder leiding van Anneke Blanken.
Vanaf november afgelopen jaar is een groep van ongeveer 55 zangers en zangeressen “met passie” aan het studeren op deze moderne, gezongen Passie, onder
begeleiding van een combo bestaande uit: Matthijs Pronk - piano, Saskia Wester - hobo, Timo Pronk - dwarsfluit en Bas Blanken – basgitaar en Jacques van
Oosterom – orgel. De solopartijen worden dit jaar, allemaal gezongen door koorleden die speciaal daarvoor auditie hebben moeten doen en zich hebben laten
adviseren door meer deskundige zangers/zangeressen.
Het resultaat is een Passieconcert dat zijn naam eer aan doet. De koorleden zijn niet alleen bezig geweest met het goed en mooi zingen van de noten maar ook
met de inhoud van het stuk. Daardoor wordt met nóg meer passie gezongen en wordt de betekenis van Pasen anders beleefd.
Wilt u getuige zijn van dit unieke concert, de kaarten bedragen euro 6,50 en zijn te verkrijgen bij het parochiebureau, Dorpsstraat 26 te Zoetermeer, dagelijks
van 9.00 – 12.30 uur. Daarnaast zullen de kaarten ook worden verkocht ná de zondagse vieringen in de diverse kerken van onze parochie op 20 en 27 maart en
op 3 en 10 april. Voor de adressen van de kerken én de tijdstippen van de vieringen verwijzen wij naar de website van de Nicolaasparochie:
http://www.nicolaasparochiezoetermeer.nl
Meer informatie is te vinden op de website van het projectkoor: www.projectkoor-nicolaas.110mb.com.

Studiedag KKK voor dirigenten, begeleiders en contactpersonen op 28 mei 2011
Op 28 mei 2011 organiseert KIND, KOOR EN KERK / NSGV van 10.00 - 14.00 u een studiedag onder het motto: “Lang zullen we leven in de gloria” en “Kun je
zomaar alles zingen?”.
Workshop: repetitietechniek o.l.v. Peter Beijersbergen
Peter is vakleerkracht muziek op de basisschool en is dirigent-organist van parochie H. Bartholomeus te Nootdorp. Met meer dan 30 jaar ervaring met
kinderkoren heeft Peter een schat aan ervaring in repetitietechniek en kan hij ons antwoord geven op de vraag: “Kun je zo maar alles zingen?”
Workshop: het liturgisch verantwoord lied o.l.v. Richard Bot
Het lied in de Liturgie o.l.v. Richard Bot. Richard vervult verschillende functies t.b.v. de liturgische muziek. O.a. als dirigentorganist in Voorschoten, alg. voorzitter
van het hoofdbestuur NSGV. Kortom: Richard is vertrouwd in deze materie en kan ons antwoord geven op de vraag: “Kun je zo maar alles zingen?”
Locatie: St. Bartholomeuskerk, Veenweg 36, 2631 C L Nootdorp
Download de flyer met uitgebreide informatie en aanmeldingsformulier.
NSGV in het Bisdom Rotterdam; maart 2011

Connection uit Den Haag wint Nationaal Middenkorenfestival
C ode-X Music
De vierde editie van het Nationaal Middenkorenfestival, zaterdag 12 maart 2011 in Almere Haven, is gewonnen door het koor C onnection uit
Den Haag. Het koor, dat al eerder prijzen won op diverse festivals, staat nog maar kort onder leiding van dirigent Meye Peters en maakte grote indruk op de jury
vanwege de fraaie koorklank, in het bijzonder bij het a capella uitgevoerde Ubi C aritas van Maurice Duruflé. Maar ook de door het combo begeleide liederen
vielen bij de juryleden – Frank van Gaal, Kees Jan de Koning en Bert Stolwijk – zeer in de smaak.
Bij de prijsuitreiking kon juryvoorzitter Frank van Gaal melden dat het niveau van alle koren verrassend hoog was, de verschillen in de puntenbeoordeling waren
minimaal. Na de tweede prijs voor Katharsis uit Tilburg was er dan ook een gedeelde derde plaats voor de koren Vamos uit Huizen en Incanto uit Zoetermeer.
Incanto sleepte overigens nog drie prijzen in de wacht: de publieksprijs, de compositieprijs (voor het zelf geschreven themalied “Witter dan sneeuw”) en een
extra juryprijs voor een opvallende prestatie: alleen bij dit koor werden alle aanwezigen betrokken in het samen zingen van een refrein.
Het festival werd georganiseerd door C ode-X Music in samenwerking met de NSGV Haarlem-Amsterdam.
Bron: Code-X Music; 14 maart 2011

Studiemiddag over de antwoordpsalm
De jaarlijkse landelijke studiedag van de NSGV heeft dit jaar als thema “Eenheid en verscheidenheid: nieuwe antwoordpsalmen voor iedereen”. Sprekers zijn
Nelly Stienstra (taalkundige) en Els Dijkerman en Martin Hoondert (bijzonder hoogleraar). De dag vindt plaats op zaterdag 14 mei van 14.00 - 16.15 uur in het
gebouw van Kunstfactor, Kromme Nieuwe Gracht 66, Utrecht (ingang Jeruzalemstraat).
Aanmelden vóór 1 mei bij: info@nsgv.nl.

Cursusdag voor dirigenten en organisten in Berne Heeswijk
De NSGV in het bisdom den Bosch organiseert een studiedag voor dirigenten en organisten: “Afkijken bij de meesters”. U kunt zich daar nog voor aanmelden.
Er is al een groot gehoor gegeven aan de oproep aan koorzangers om mee te komen zingen op onze dag “Afkijken bij de meesters“. Deze dag, die de laatste
jaren is gehouden voor dirigenten, is nu ook bedoeld voor organisten. De twee meesters die ons in de keuken van het vak laten kijken zijn Paul Valk, o.a. dirigent
van het koor in de Dominicuskerk in Amsterdam en ons oud-bestuurslid Rein Boeijen aan het orgel.
De dag wordt gehouden op zaterdag 9 april a.s. van 10.00 - 15.00 uur, in de Abdij van Berne-Heeswijk: Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk-Dinther. De kosten
bedragen euro 9,00, koffie en lunch inbegrepen. Dit bedrag s.v.p. overmaken op Postbank 112.52.36 t.n.v. Penningmeester St.-Gregoriusvereniging Schijndel,
onder vermelding van “Meesterdag 9 april”. Aanmelden z.s.m. maar uiterlijk 1 april per e-mail nsgv@bisdomdenbosch.nl. Vermeld s.v.p. of u zich aanmeldt als
organist, dirigent of koorzanger en vermeld ook uw stemgroep.
Bron: Nieuwsbrief NSGV bisdom Den Bosch; maart 2011

Zangdag ter voorbereiding op het Jongerenkorenfestival
C ode-X Music
Volgende week zondag, 27 maart, is de zangdag met het verplichte repertoire voor het jongerenkorenfestival in Rijsbergen.Â De ultieme
gelegenheid om te kijken welk stuk geschikt is voor jouw koor. Maar niet alleen voor de aan het festival deelnemende koren is het een leuke dag, zoals jullie
gewend zijn van C ode-X Music is het weer een dag waar je kennis maakt met een hoop nieuw repertoire wat je weer mee kan nemen naar je eigen koor! Maar ...
helaas hebben we op dit moment nog te weinig inschrijvingen om de dag door te laten gaan!
Wil je toch met je koor aan deze dag deelnemen, maar ben je vergeten in te schrijven? Doe dat dan snel via deze link: Inschrijfformulier landelijke zangdag 27
maart 2011. Als je koor deelneemt aan het festival, maar niet aan de zangdag, dan horen we graag het waarom op: info@code-music.nl.
De dag vindt plaats in de Open Hof, Beethovenlaan 2, te C ulemborg. Vanaf 13:00 is de kerk open, om 13:30 beginnen we met het programma. We streven
ernaar om het programma rond 17:30 af te ronden. Deelname kost 7,- euro voor (leden van) koren die lid zijn van C ode-X Music en 10,- euro voor niet-leden.
Bron: Code-X Music, Culemborg; maart 2011

Korenfestival in Katwijk één groot muzikaal feest voor deelnemers en bezoekers
Zaterdag 12 maart stonden om 9.30 uur al vele fietsen en auto’s bij de R.K. Parochiekerk van de H. Joannes de Doper
aan de Kerkstraat in Katwijk a/d Rijn. De reden hiervoor was gelegen in het feit dat de eeuwfeestcommissie een korenfestival had laten organiseren in dit
jubileumjaar dat het honderdjarig bestaan van deze R.K. Parochiekerk werd gevierd. Er waren 16 deelnemende koren.
De organisatie had een publieksjury ingesteld die vooral lette op de aspecten ‘zang’ en ‘presentatie’ en elk koor had één afgevaardigde in deze jury. Maar er was
ook een vakjury bestaande uit Jo Koonen, docent aan de Katwijkse muziekschool, Gerlinde Vliegenthart, naast John Vooijs ons tweede Katwijkse muzikale
exportartikel, en de voorzitter Patrick Pranger, in ‘koorland’ een zeer gedreven en bekende koordirigent en bariton zanger. Aan hen de moeilijke taak om deze
muzikale “appels met peren” te vergelijken want het waren zeer uiteenlopende koren die ook wel de breedte van het muzikaal palet van dit korenfestival lieten
zien. Mede door het samen delen van het plezier in zingen was de hele dag de R.K. Parochiekerk volledig bezet door de aanwezige koren en de muzikaal
geïnteresseerden.
Met de beoordeling van vele aspecten kregen de koren deze punten toebedeeld:
1. C hristelijk Jeugdkoor Ruach uit Katwijk met 111.1 punten
2. Bernardus Koor uit Hazerswoude – Rijndijk met 108.4 punten
3. Kinderkoor De Vrolijke Noot uit Katwijk met 99.4 punten
4. Kinderkoor Zingen En Plezier uit Rijnsburg met 98.8 punten
5. Vocalis uit Katwijk met 98.7 punten
6. Parochiekoor St. Jozef en St. Martinus uit Hillegom met 97.5 punten
7. Noordzeekoor The Seaside Singers uit Noordwijk met 97.5 punten
8. Pniël dameskoor uit Katwijk met 95.1 punten
9. C hristelijk Gemengd koor C antate Deo uit Katwijk met 90.4 punten
10. C adans uit Noordwijkerhout met 89.1 punten
11. Rejoice uit Wateringen met 87.9 punten
12. Barth – Westenwind uit Voorhout / Noordwijk met 85.8 punten
13. Golden Harvest uit Voorhout met 82.7 punten
14. The New Voices uit Wassenaar met 79.5 punten

Korenfestival te Katwijk

Maar of je nu nummer 1 of 14 werd, elk koor kreeg direct na afloop de vakkundige feedback van de vakjury middels een juryrapport. Daarmee kwam er een
einde aan een zeer geslaagd korenfestival .......... wordt het komend jaar weer georganiseerd, we wachten het af.
Voor meer informatie ...

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam in het eerste kwartaal betreffen een aantal boeiende 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 - 414 82 13.

November, december 2010 en januari 2011
Bladmuziek
Twee eenstemmige liederen met pianobegeleiding. Deze liederen maken deel uit van de serie “Paulus in Partituur”:
Zusters, broeders
Acclamatie bij Kor 3,18-4,5 Muziekblad no. 3 Tekst M.Klomp, C omponist C .Winter.
Uitgeverij Centrum v.d. Kerkmuziek
Niets dan lucht /Christus een dwaasheid van liefde
1 Korinthiers 1-4 Muziekblad no. 4 Tekst R van Loene, C omponist D. Zwart .
Uitgeverij Centrum v.d. Kerkmuziek
Voor een zoeker als de mens
Een bundel met 21 liederen uit de Boeddhistische, C hristelijke, Hindoeïstische, Islamitische en Joodse traditie. De originele teksten zijn origineel gehouden of
vertaald door Andries Govaart, Ton Lathouwers, Jan Jaap de Ruiter en Jan Marten de Vries. De auteurs van de melodieën en zettingen zijn Jan Marten de Vries en
Joppe Poolman van Beusekom. De liederen zijn zingbaar en speelbaar op verschillende manieren: één- en meerstemmig, met refreinen of als canon. Elk
hoofdstuk en elk lied worden toegelicht. De liederen zijn bedoeld voor interreligieuze bijeenkomsten, waar mensen vanuit diverse achtergronden samenkomen
rond het thema ‘zingeving’. Een instructieve cd is bijgevoegd. Uitgave Muz-Art

Antiphonale Romanum II
De Gregoriaanse gezangen voor de vespers van de zon- en feestdagen. Het bevat alle elementen die voor een gezongen, Latijnse vespers nodig zijn: hymnen,
antifonen, psalmen en kantieken, korte beurtzangen, lezingen en gebeden. Met enig gepuzzel sluit het aan bij het in 1990 verschenen Getijdenboek, zodat men
ook over de Nederlandse vertalingen kan beschikken. Door de monniken van Solesmes is aan deze uitgave vele jaren gewerkt; de melodieën van de antifonen
zijn gerestaureerd volgens oude handschriften en in overeenstemming gebracht met gegevens van de actuele muziekwetenschap. Uitgave Abdij Saint-Pierre de
Solesmes
Requiem voor de levenden
Een uitgebreide compositie, bestaande uit 17 fragmenten, voor SATB koor, sopraansolo en volkszang, klarinet en piano. De teksten hebben met name betrekking
op de laatste zondag van jet liturgisch jaar. De auteurs zijn geïnspireerd door Ein Deutsches Requiem van Brahms; het Zonnelied van Franciscus en een
geloofsgesprek van vijf mensen over leven en dood. De 17 fragmenten kunnen afzonderlijk worden gebruikt. Uitgave Intrada
Licht. 100 liedjes voor iedereen
Nieuwe teksten op oude kerkelijke melodieÃ«n en internationale traditionals. Bedoeld om te zingen bij diverse gelegenheden, Tekst: C . van Doesburg. Uitgeverij:
Boekencentrum
Begeleidingen
Liber Cantualis comitante organo
Begeleidingen van veel gebruikte gregoriaanse gezangen: een keuze uit de vaste gezangen voor de eucharistieviering, de requiemgezangen, de vier sequenties,
Mariagezangen en gezangen bij de verschillende perioden van het liturgisch jaar. Bewerking door F. Portier. Uitgeverij Berne
Prélude liturgique
Naast de (algemene) “Prélude Liturgique” zijn elf liedvoorspelen en een voorspel bij het gregoriaanse Regina coeli opgenomen. Deze gezangen komen alle voor in
de bundel “Gezangen voor Liturgie” en behoren tot het breed bekende repertoire (Kom Schepper Geest, God heeft het eerste woord, O Heiland open wijd de
poort, enz.). C omponist : Paul Houdijk, Uitgave Moebiprint
Studieboeken
In betrouwbare handen
Liturgie en dementie: vieren in het verpleeghuis. Door muziek, zang, passende beelden en een overdenking zonder kinderlijk taalgebruik kunnen dementerende
mensen met al hun zintuigen deelnemen aan een kerkdienst. Auteur : René Rosmolen ; geestelijk verzorger in een psychogeriatrisch verpleeghuis en protestants
predikant. “Werkboekjes voor de eredienst” nr. 34.
Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer
12 jaar museumvieringen in museum Boijmans van Beuningen
B. Kuipers, pastor, beschrijft het waarom en hoe van 19 vieringen in het museum van de afgelopen twaalf jaar. Uitgave: Prof dr. G.v.d.Leeuwstichting

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu geheel toegankelijk
De volgende bestanden zijn on-line:
Bladmuziek (meer dan 4500 nummers)
Boeken (meer dan 300 nummers)
Begeleidingen (meer dan 1000 nummers)
C D's (meer dan 1400 nummers)
LP's (meer dan 700 nummers)
C D-ROM (meer dan 0 nummers)
Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire voor u koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons
Documentatiecentrum.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief was de muziekkeuze voor de komende zondagen nog niet beschikbaar.
Binnenkort publiceren wij deze op onze website.

Agenda
Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda.

Zangdag ter voorbereiding op het Jongerenkorenfestival - Culemborg
Zondag 27 maart 2011 13.30 - 17.30 u - Open Hof , Beet hovenlaan 2, Culemborg

Lees verder ...
Cursusdag voor dirigenten en organisten - Heeswijk
Zat erdag 9 april 2011 10.00 - 15.00 uur - A bdij van Berne-Heeswijk, A bdijst raat 49, 5473 A D Heeswijk-Dint her

Lees verder ...
Projectkoor met Nederlandse Matteüs Passie - Zoetermeer
Vrijdag 15 april 2011 20.00 u - H. Nicolaaskerk, Dorpsst raat 24, Zoet ermeer

Lees verder ...
Studiemiddag over de antwoordpsalm - Utrecht
Zat erdag 14 mei 2011 14.00 - 16.15 uur - Gebouw van Kunst f act or, Kromme Nieuwe Gracht 66, Ut recht

Lees verder ...
Studiedag voor kinderkoordirigenten en betrokkenen in Nootdorp
Zat erdag 28 mei 2011 - St . Bart holomeuskerk, Veenweg 36, 2631 CL Noot dorp

Lees verder ...

Vacatures
Er zijn momenteel 4 vacatures in ons bisdom. Meer ...
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In de maanden januari en februari zijn er 14 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, van harte proficiat!

Januari en februari 2011
H. Maria, Dordrecht- A ntoniuskerk -Schola Cantorum St. Gregorius
H r. J .T .H . Wubbolts
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Lam Gods, Leiden – A ntoniuskoor
M w. C .A . Wernars - Revalliers

H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten - Moeder Gods - Moeder Godskoor
M w. J .M . v.d. P eet
M w. M .H .M . Warmerdam - de G root
M w. J .M .C . de P rie- Berends en

H. Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten - H. Laurentius - Laurentiuskoor
M w. P .J .M . P ieters e- van G aalen

H. Petrus en Paulus, A arlanderveen - Cantorij
M w. J .G . H oogeveen - van E gmond

St. Victor, Noordwijkerhout - Dameskoor St Caecilia
M w. C .M . van G rieken- van Wieringen
M w. A .M .W.M . Zuiderduin- D uivenvoorde

Lam Gods, Leiden - St Caecilia
M w. A .H .M . van der H eyden- Koeman
M w. C .M . Sc hrama- de M oel
M w. W.A . Wes tgees t- van der P oel

H. Thomas, A lphen a.d. Rijn -Pius X
H r. N .P . Kempen
M w. M .S. Kempen – van der G ees t

De uitgebreide lijst met jubilarissen is tevens gepubliceerd op onze website.
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