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Deze keer ontvangt u een korte nieuwsbrief met aankondiging van kerkmuzikale evenementen, geen
aanwinsten deze keer, maar wel 41 jubilarissen.
Een goede vakantie gewenst!
Ben Hillen
Repertoiredag advents- en kerstmuziek voor kerkkoren - 'Kind ons geboren'

Op zaterdag 29 september 2012 organiseert de NSGV HaarlemAmsterdam in de kerk van Sint-Jan de Doper te Noord-Scharwoude
(gemeente Langedijk) een zangdag voor dirigenten en koorleden. We
willen u kennis laten maken met minder bekende liturgische gezangen
en koorwerken voor de hele ‘kerstkring’: van de eerste adventszondag
tot en met de Doop van de Heer.
Nadere informatie in deze folder (pdf).
Aanmelden kan via dit formulier (Word).

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rond Gaspard Corrette

In 1703 schreef de Franse barokcomponist Gaspard Corrette de Messe du 8e ton pour L'Orgue.
Deze mis, bestaande uit 24 delen, is door zijn eenvoud goed uit te voeren door amateur-organisten.
Daarnaast klinken veel van de voorgeschreven registraties ook op latere (romantische orgels)
verassend goed. Daardoor is deze muziek goed bruikbaar in de liturgische praktijk van veel amateurorganisten. Om een indruk te krijgen van deze muziek kunt u hier klikken.
In de workshop op zaterdag 13 oktober 2012, van 11.00 - 15.00u wordt ingegaan op
uitvoeringspraktijk van de Franse barokmuziek waarbij aan bod komen:
- registratievoorschriften
- ornamentiek
- inegalité
- alternatim praktijk
Het orgel in de Grote Kerk te Schermerhorn stamt uit de 18e eeuw en er is
waarschijnlijk afkomstig uit het Rijnland. Het instrument heeft een Franse dispositie en is goed
geschikt voor de uitvoering van Franse barok muziek. Voor meer informatie over dit orgel kunt hier
klikken.
Kosten voor deelname 15,00 euro p.p. incl. koffie en thee (Gelieve zelf voor een lunchpakket te
zorgen). Er is plaats voor maximaal 10 actieve deelnemers.
Locatie: Grote Kerk Schermerhorn, Oosteinde 2, 1636 XV Schermerhorn
Voor opgave en voor eventueel aanvullende inform atie m .b.t. de drie bovengenoem de activiteiten
kunt u contact opnem en m et Mark Heerink, regionaal m edewerker kerkm uziek NSGV Haarlem Am sterdam (06-23400843).

Brabants Koor- en Orgelfestival 2012

Op 22 en 23 september 2012 organiseert de Stichting Koorplein Noord-Brabant een
koor- en orgelfestival in Bergen op Zoom. Het festival wil organisten en

koordirigenten bekend maken met de vele mogelijkheden en de daarbij behorende
uitvoeringspraktijk van het orgel als gelijkwaardig vervanger voor een orkest. Vele
bekende en uitdagende koorwerken kunnen zo toch binnen bereik komen van het
gemiddelde amateurkoor. Daarnaast wil het festival (jonge) bespelers van
toetsinstrumenten interesseren voor het orgel als instrument. Voor meer informatie
zie de flyer.

Studiedag gregoriaans

Voor de gregorianisten organiseert de NSGV Den Bosch weer een speciale dag op 2
februari 2013 in de abdij van Berne te Heeswijk-Dinther. Noteert u alvast die datum!
Nieuwsbrief NSGV in het Bisdom Den Bosch; jaargang 6, num m er 3 – juni 2012

Kerkmusicus Marc Schaap onderscheiden bij zilveren jubileum

Ter gelegenheid van zijn 25–jarig jubileum als
dirigent van IHSE – het parochiekoor van de
kathedraal H.H. Laurentius & Elisabeth – is Marc
Schaap zondag 3 juni door de Nederlandse SintGregoriusvereniging onderscheiden voor zijn
inzet voor de kerkmuziek gedurende 25 jaar als
koordirigent.
Hij ontving bij deze gelegenheid de eremedaille in
zilver van de Nederlandse SintGregoriusvereniging, die hem werd opgespeld
door Ton Lindeman, vice-voorzitter van het
parochiebestuur H.H. Laurentius & Elisabeth.
Tijdens de Eucharistieviering op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid werd ter gelegenheid van het
jubileum van Marc Schaap de ‘Missa Brevis IHS Joannis de Deo’ (Bes gr.t.) (‘Kleine Orgelmesse’) van
Jozef Haydn uitgevoerd door het parochiekoor IHSE samen met de Cantorij van het Bisdom Rotterdam
o.l.v. de jubilerende dirigent zelf, met aan het orgel Aart de Kort.
Marc Schaap heeft zijn jubileum aangegrepen om de kerkmuziek weer even onder de aandacht te
brengen. “Kerkmuziek lijkt misschien een gepasseerd station, maar dat is het absoluut niet,” zo
verduidelijkt koorlid Ellen Kegge de opvatting van haar dirigent. “Wij zingen in het Westen muziek die
is gebaseerd op de uitvoering van het Gregoriaans, dé kerkmuziek van de Middeleeuwen.” Bijna acht
eeuwen lang heeft de ontwikkeling van de Europese muziekgeschiedenis voor een belangrijk deel via
kerkmuziek plaatsgevonden.” Dat blijft actueel. Zo heeft organist Aart de Kort bij het honderdjarig
bestaan van IHSE in 2005 een speciale mis gecomponeerd.
Marc Schaap is een groot liefhebber van orgelwerken van Cesar Franck. Zelf bespeelt hij ook
regelmatig de toetsen en registers van het orgel. De jubilerende kerkmusicus is als ambtelijk secretaris
verbonden aan ISOK – samenwerkingsverband van Protestante Kerk in Nederland (PKN) en het Rooms
Katholieke Kerkgenootschap (RKK) – waar hij de afgelopen jaren o.a. het cursusaanbod Kerkmuziek
heeft gereorganiseerd. Iets waar heel veel gebruik van wordt gemaakt door zowel koorzangers als
kerkmusici in opleiding. Daarnaast is hij 25 jaar dirigent van het parochiekoor IHSE en tevens chefdirigent van de Cantorij van het Bisdom Rotterdam. Marc Schaap is verder als medewerker Kerkmuziek
verbonden aan Pastorale Dienstverlening (PD) van het bisdom Rotterdam.
RKnieuws.net; Bisdom Rotterdam ; 5 juni 2012

Orgelconcerten 2012 in de Maria van Jessekerk te Delft

Hierbij een overzicht (zie PDF) van de orgelconcert serie 2012 in de Maria van Jessekerk te
Delft. De concerten zijn op de zondagmiddag en beginnen om 15:00 uur zoals in de afgelopen jaren.
We denken weer een aantal bijzondere organisten te hebben vastgelegd. We hopen van harte weer op
uw belangstelling.
Bron: Petra Veenswijk, dirigent/ organist van de Maria van Jessekerk; Eddie van den Engel, nam ens
de concert organisatie; 5 februari 2012

Orgelbegeleidingenboek bij GvL

Orgelbegeleidingenboek bij GvL bij de liederen (num m ers 401 - 659)
De GvL is de meest gebruikte liedbundel binnen de R.K. Kerk. Echter een
begeleidingsbundel ontbrak. Nu voor het eerst een complete orgelbegeleiding bij het
liedmateriaal van de bundel.
De begeleidingen die gemaakt zijn in opdracht van Stichting Liedboek zijn afgestemd
op de gemiddelde amateurorganist. Vanwege dit criterium is er voor gekozen de in
praktijk wat moeilijkere gebleken begeleidingen te vervangen door een aantal nieuwe.
http://www.kok.nl/boeken/liedbundels/onbekend-gezangen-voor-liturgie-195344.html

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum

De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:
Bladmuziek meer dan 6500 nummers
Boeken meer dan 400 nummers
Begeleidingen meer dan 1300 nummers
CD's meer dan 3300 nummers
LP's meer dan 800 nummers
CD-ROM meer dan 0 nummers
DVD's meer dan 0 nummers
Muziekcassettes meer dan 145 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.

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.

Aanwinsten april, mei, juni 2012
In de volgende nieuwsbrief komen de nieuwe boeken, bladmuziek en CD's weer aan de orde.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?
Vanaf eind 2011 zijn de liedsuggesties van Muziek in de Liturgie beschikbaar gekomen op het landelijk
deel van de NSGV website onder de rubriek Services > Wat zingen we zondag

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.

Brabants Koor- en Orgelfestival 2012 - Bergen op Zoom
Zaterdag 22 en zondag 23 september 2012

Lees verder ...

Repertoiredag advents- en kerstmuziek voor kerkkoren - Noord-Scharwoude
Zaterdag 29 september 2012 - Sint-Jan de Doper te Noord-Scharwoude (gemeente Langedijk)

Lees verder ...

Studie- en contactdag voor amateur-organisten rondÂ Gaspard Corrette
Zaterdag 13 oktober 2012, 11.00 - 15.00 uur, Â Grote Kerk Schermerhorn

Lees verder ...

Studiedag gregoriaans - Heeswijk
Zaterdag 2 februari 2013 - Abdij van Berne te Heeswijk-Dinther

Lees verder ...

Vacatures
Er is 1 recente vacature in het Bisdom Rotterdam:
Dirigent(e) gezocht in Leiden
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
In de afgelopen maanden zijn er 41 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, proficiat !
April, mei en juni 2012
Jacobus, Maasdijk, Jacobuskoor

Mw. Q.K.A. Olsthoorn - Kester
Mw. C.P.M. van Dijk - Weerdenburg
Hr. J.H.A. van Dijk
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H.Bartholomeus, Nootdorp, Laus Deo

Hr. J.A.M. van Keulen
Mw. M.A. v.d. Helm - v.d. Sande
Mw. J.M.van Veen - v.d. Nouweland
Mw. C.H.M. de Vreede - Hooymans
H.Ursula, Maria van Jesse, Delft, Deo Sacrum en Maria van Jessekoor

Mw. P.C. Veenswijk
H.A ugustinus, H.Laurentius en Moeder Gods, Voorschoten, H.Laurentius

Mw. R.M.J. Ruigt - van Riet
Niet Parochiegebonden, Lisse, Sancta Maria

Hr. F.J. Vossen
St.Petrus, Leiden, St.Petruskoor

Mw. A. M. van Hoorn
Lam Gods, Leiden, A ntoniuskoor

Mw. M. Kuipers
Mw. E.M. Koevoet-Philipsen
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen/Hartebrug, Leiden, Hartebrugkoor

Hr. P. Masurel
Hr. R.R.N.S.M. Verhoeff

St.Nicolaas, De Doortocht, Zoetermeer, Doortochtkoor

Hr. A.J. van Meijgaarden
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St. Jan's Onthoofding, Zoeterwoude, St.Cecilia

Hr. J.J. Baart
De H.Familie, Oude Tonge, St.Cecilia

Hr. J. de Boet
H.H.Laurentius en Elisabeth, Rotterdam, In Honorem Sanctae Elisabeth

Hr. M.A. Schaap
H.Willibrordus, Lisse, Canticum Novum

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

E.H. van der Ham - Bax
J.H.A.M Kamp - Joosen
H.W.M. Harteveld - van der Zwan
J.J.M. Rijsbergen - van der Poel
M.E. Bleeker - Turner

H.A drianus, Langeraar, Soli Deo

Mw. A.W.M. Keijzer - van der Hoorn
Hr. J.P. Keijzer
H.Laurentius, Stompwijk, Eigentijds E.M.S.koor

Mw.
Mw.
Mw.
Mw.

A.J.M. de Jong - Zwetsloot
T.J.L. Gehrmann - van Westbroek
I.M.C. Develing
H.A.C. van Santen - Ammerlaan

H.Franciscus, Roelofarendsveen, Jump

Mw. M.A. van Tol - Boonstra
Mw. C.M.M. van Klink
Mw. N.P.M. Bakker
Mw. S.W.M. Arts - van Berkel
Hr. W.J.M. Loos
St.Maarten Trinitas, Leidschendam-Voorburg, St.Maarten

Mw. J.H. Geerdink-Montagne
Mw. J.H. Knijnenburg
Hr. H.P.J. Severins
Hr. H.G.C. van Oirsouw
Mw. M.C. de Vreede - Lelieveld
Hr. A.P. Wintermans

De uitgebreide lijst met jubilarissen vanaf eind 2009 kunt u vinden op onze website.
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