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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

Met deze nieuwsbrief gaan we het vierde jaar in met korenfestivals, cursussen, concerten en vele
jubilarissen. 
Wij stellen het nog steeds op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of eerdere
foto’s te ontvangen. 
Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief nog steeds open voor nieuwe lezers. U kunt u
aanmelden via deze link.
Het bestuur van de NSGV in het Bisdom Rotterdam  wenst u goede vieringen in de Goede Week en
alvast Zalig Pasen.

Veel leesplezier !

Ben Hillen

 
Het beste kerkkoor van Nederland

Velen onder u volgen op dit moment het KRO televisieprogramma “uitveRKKoren”.
In een eerder stadium heeft de redactie RKK  (Anneke Eijpe) onze medewerking
hierbij gevraagd, en nu weer.
Inmiddels is het project uitveRKKoren van start gegaan en zijn in alle bisdommen
opnamen gemaakt. 
In de serie Het Beste Kerkkoor van Nederland is dirigent Wilfred Kemp op zoek

naar 18 goede zangstemmen voor het kerkkoor dat hij samenstelt. Een zoektocht langs koren in de 7
bisdommen van Nederland. Per koor wordt een auditie gehouden waarin de beste solist wordt
gekozen.
In iedere uitzending volgt daarna een reportage met het levensverhaal van één van de zangers. Het
kerkkoor van Nederland zal na een aantal repetities uiteindelijk samen optreden in Rome.

Op dit moment telt het koor 14 geweldige zangers afkomstig uit de volgende koren en bisdommen: 

Joachim, Bolsward, bisdom Groningen – Leeuwarden
Cantilene, Houten, aartsbisdom Utrecht
Martinuskoor, Weert, bisdom Roermond
Deo Sacrum, Poeldijk, bisdom Rotterdam
Les Etoiles, Nijmegen, bisdom Den Bosch
Raamsdonksveer, bisdom Breda
Voces Cyriaci, Hoorn, Bisdom Haarlem - Amsterdam 

Maar: Het koor is nog niet compleet. De redactie is nog op zoek naar vier stemmen. Hiervoor houdt
men een zogenoemde open auditie. Wilfred Kemp (dirigent en presentator) heeft een wervende brief
geschreven waarin hij mensen oproept mee te doen aan deze laatste auditie. Op deze manier wil men
iedereen een kans geven om mee te doen met uitveRKKoren. 
Vandaar dat u van ons (NSGV Utrecht) deze oproep krijgt toegezonden.
Wanneer u wilt reageren, kunt u rechtstreeks contact opnemen met:

Anneke Eijpe (redacteur  RKK)
Tel. 035 671 3572 /Mob. 06 51145999
Email: anneke.eijpe@omroeprkk.nl

 

Jubilea bij Dameskoor St. Victor te Noordwijkerhout

Een foto van de huldiging op 18 februari jl. van de dames Coby Rotteveel-Reuvers en Coby
Duivenvoorde, bij gelegenheid van hun 25-jarig lidmaatschap van het Dameskoor St. Victor te
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Noordwijkerhout.  De uitreiking vond plaats door Pastor Mevr. v.d. Berg.

 

 

 

Korenfestival 2013 NSGV Utrecht in Zutphen

Presenteer de mooiste koorwerken voor een enthousiast publiek - Laat je inspireren door andere
koren - Ontdek de kracht van het koor en ontvang praktische verbetertips van een deskundige jury.
Op zondagmiddag 21 april 2013 organiseert de NSGV Utrecht een korenfestival voor volwassen
parochiekoren. Ieder koor wordt uitgenodigd een optreden te verzorgen van maximaal 15 minuten met
eigen repertoire. Een vakkundige jury zal de muzikale presentatie beoordelen en aan het einde van de
festivalmiddag een eerste, tweede en derde prijs uitreiken. Ieder koor ontvangt na afloop een
juryrapport inclusief enkele praktische tips en aandachtspunten.
Het festival begint om 13.00 uur met ontvangst, koffie en thee en zal om 17.30 uur worden afgesloten
met een gezamenlijk gezongen koorwerk.
Alle praktische gegevens op een rijtje:
Waar: Emmanuel / H. Johannes de Doper (St. Jan). Michiel de Ruyterstraat 2, Zutphen
Wanneer: zondag 21 april 2013
Hoe laat: van 13.00-17.30 uur
Kosten: €125,- per koor
Opgave: nsgvutrecht@gmail.com of 030 – 698 25 79

 

Kurt Thomas cursus 2013

Van vrijdag 5 t/m zaterdag 13 juli 2013 organiseert het Utrechts
Conservatorium de Kurt Thomas Cursus voor koordirectie.
Door het unieke concept van de cursus kan ieder deelnemen op zijn of haar
niveau. Deze intensieve zomertraining staat open voor amateur- en (semi-
)professionele koordirigenten, als deelnemer of als hospitant.
Steeds meer koren ontdekken het nut van scholing en ontwikkeling van hun
dirigent. En welk koor zou zijn dirigent niet graag een eindejaarsvergoeding
geven of hem/haar anderszins een keer extra willen belonen? Natuurlijk is het

een prachtige geste als je cursuskosten wilt vergoeden. Let op: aanmelding dient echter te geschieden
door de deelnemer zelf.

Wat leer je?
De Utrechts Conservatorium Kurt Thomas Cursus is een intensieve training waarin de aandacht uitgaat
naar:
• Slagtechniek
• Repetitietechniek
• Stemvorming
• Repertoire: nieuw, onbekend én bekende meesterwerken

Welke niveaus?
De Kurt Thomas Cursus kent verschillende niveaus, namelijk A t/m E. Iedere groep vormt binnen het
betreffende niveau zijn eigen koor.

Omdat sommige groepen ook open staan voor buitenlandse deelnemers is de voertaal hier mogelijk
(ook) Engels.

Voor wie?
Deelnemen
Je bent koordirigent of hebt ambities in die richting. Misschien heb je veel ervaring als koordirigent,
misschien weinig. Misschien heb je gewerkt met een kamerkoor, een cantorij, een popkoor of
anderszins. Wat je ervaring ook moge zijn, tijdens de Kurt Thomas Cursus leer je de kneepjes van
het vak op je eigen niveau en naar je eigen interesse.

Bijwonen
Je kunt de lessen ook bijwonen als hospitant. Als hospitant zing en kijk je mee. Alleen de actieve
deelnemers komen aan bod voor directiebeurten.

Toelating
Op basis van de informatie op het inschrijfformulier stelt de cursusleiding de definitieve groepsindeling
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vast. Geen audities.

Bron: HKU; 3 februari 2013
http://www.hku.nl/web/show/id=263450

 

 

Jubilarissen in Schiedam

Op 13 januari werden in Schiedam een viertal jubilarissen van het mannenkoor In Honorem Dei  (IHD)
in het zonnetje gezet.
Het betrof de heren H.A. (Henk) Bontebal (50 jaar) en J.N.(Koos) Campfens, H.W.M.(Henk) Peters en
J.A.J.(Jan) Hagen (allen 12,5 jaar).  Het was een bijzondere gelegenheid omdat toevallig net op die dag
mgr van den Hende naar Schiedam was gekomen om de mis op te dragen.  Uiteraard was hij bereid de
onderscheidingen aan de jubilarissen uit te reiken waarbij mgr Vismans voor de toelichting zorgde.
Foto’s: R. Pluijm.

   

 

Korenfestival in Katwijk op 20 april 2013

In de parochiekern H. Joannes de Doper in Katwijk, welke zich uitstrekt
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over de gehele gemeente Katwijk, viert middenkoor Vocalis in 2013 haar
twintigjarig bestaan. Reden voor een muzikaal feest waar dit koor voor
het ophangen van de ‘muzikale slingers’ andere kerkkoren uitnodigt voor
het korenfestival zaterdag 20 april 2013. Het thema is ‘Ontmoeting’ dus
kerkkoren van Katwijk en wijde omgeving worden uitgenodigd voor dit
verjaardagsfeest.  

Korenfestival, ja natuurlijk! 
Bij het honderdjarig bestaan van de parochiekerk organiseerde de
eeuwfeestcommissie in maart 2011 met groot succes een eerste
korenfestival. De deelnemers van toen kijken er nu nog met een zeer
goed gevoel op terug. Het wordt nu op zaterdag 20 april 2013 van 11.00
– 16.30 uur gehouden in de parochiekerk en het parochiehuis ‘de kleine

JOANNES’ aan de Kerkstraat 70 te Katwijk aan den Rijn. Met deze muzikale activiteit en het gekozen
thema wil Vocalis laten zien en horen dat er ‘muziek’ in deze parochiekern zit, maar ook andere
kerkkoren de gelegenheid bieden om elkaar te ontmoeten op muzikaal gebied.

Wat is voor u belangrijk om te weten?
Elk kerkkoor krijgt tien minuten om drie liederen te laten horen: één lied met het thema ‘Ontmoeting’,
één feestlied en één eigen keuzelied.
Voor de nummers één t/m drie is er een beker en een geldprijs van 200, 150 en 75 euro beschikbaar.
Voor de kinderkoren is er één prijs beschikbaar, een beker en een geldbedrag van 100 euro.   
In de parochiekerk is een piano aanwezig, maar als koor kunt u natuurlijk ook ander instrumentarium
meenemen variërend van de tamboerijn, mondharp tot een cello.      
Voor de publieksjury zal elk koor één afgevaardigde leveren en zij wijzen het koor voor de
publieksprijs aan.
Er kunnen in totaal zestien kerkkoren deelnemen waarvan er vijf koren een kinderkoor kunnen zijn. De
deelname wordt geregeld op volgorde van binnenkomst. Een groot aantal kerkkoren van de parochie
H. Augustinus en uit de Bollenstreek is al benaderd. Maar heeft uw koor niks ontvangen dan is dit de
gelegenheid om alsnog te reageren. Voor meer info link.
Aanmelden kan bij Gerard de Vijlder per mail op g.j.vijlder@planet.nl en de uiterste datum van
reageren is zaterdag 16 februari. Hij zal u een inschrijfformulier en verdere informatie doen toekomen.
De inschrijfkosten bedragen 30 euro.  

 

Landelijk secretariaat NSGV is verhuisd naar Amersfoort

Het landelijk secretariaat van de NSGV is met ingang van 1 december 2012 verhuisd naar Amersfoort.
Het nieuwe adres is: Koningin Wilheminalaan 3, 3818 HN Amersfoort. Het telefoonnummer blijft 030-
2331010.

 

Dag “Afkijken bij de meesters”

Ieder jaar op de zaterdag na Pasen organiseert onze afdeling een dag “Afkijken
bij de meesters”, bedoeld met name voor amateurs van elk niveau. Dit jaar
komen de meesters respectievelijk uit het noorden en oosten van het land:
Chris Fictoor zal de dirigenten coachen en Gijs van Schoonhoven de
organisten. Aan het eind van de dag trekken dirigenten en organisten samen
op. Op deze dag wordt gewerkt met liederen uit de nieuwe bundel ‘Vijftig

Liederen’ van Chris Fictoor. De dag vindt plaats op zaterdag 6 april a.s. van 10.00 tot 15.00 uur in de
Abdij van Berne. Noteer de dag alvast in uw agenda! 
Bron: Nieuwsbrief NSGV Bisdom Den Bosch; december 2012

 

Orgelbegeleidingenboek bij GvL

Orgelbegeleidingenboek bij GvL bij de liederen (nummers 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
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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 januari t/m maart 2013
 

Bladmuziek
Ad te levavi animam meam

Studiemap met suggesties voor gezangen in de Advent ten behoeve van kerkkoren in het bisdom
Roermond. Niet in de handel. In te zien op het Documentatiecentrum.

 

Composities van R. Peters

Rob Peters heeft het grootste deel van zijn composities van de afgelopen 20 jaar op de volgende
gratis bladmuzieksite gezet: http://imslp.org/wiki/Category:Peters,Rob. Ook op het gebied van orgel-
en koormuziek is er veel te vinden.

 

Do – ut – des muziekbladen no. 93

Tussenzang uit Psalm 16. Eenstemmig met orgel- / pianobegeleiding. Tekst: A. Voester. Muziek: W.
Bronkhorst. Bijlage bij "Koorgeleide": Uitgave: NSGV Roermond.

 

Muziekkatern bij het Gregoriusblad
Kyrie-aanroepingen. Voor cantor en koor SATB met toets -begeleiding. Tekst: Altaarmissaal.
Muziek: A. van der Woerd.
Kyrie-aanroepingen voor sterke tijden. Voor cantor en gemeente met orgel / piano -
begeleiding.
Muzikale modellen voor het zingen van oraties. Eén- tot driestemmig. Tekst en muziek:
Trappisten Abdij Maria Toevlucht, Zundert.
Psalm 19 : Heer uw woorden. Voor cantor en SAB-koor. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: W.
van Belle.
Gezegend zijt Gij God. Voor koor SATB en orgel/piano. Tekst: Altaarmissaal. Muziek: W. van
Belle.
Offertory on a Ground. Eénstemmig met orgel. Tekst: Altaarmissaal. Muziek: A. de Kort.

Uitgave : NSGV. Jaargang 136
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Continuo jg. 27 no 2
Veertig dagen in de woestijn. Vierstemmig openingslied voor de Veertig-dagen. Met
klavierbegeleiding. Tekst: K. Pannekoek. Muziek: C. Fictoor.
De Heer is barmhartig. Afwisselend één- en vierstemmige beurtzang naar psalm 103. Met
orgelbegeleiding. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
Ik ga weer naar mijn vader. Vers voor het evangelie voor de 4e zondag van de Veertig Dagen
- jaar C. Kan één- en driestemmig worden uitgevoerd. Met orgelbegeleiding. Tekst: Lukas 15,
18. Muziek : M. van Elven.
Laat zo uw gezindheid zijn. Een geloofsbelijdenis naar de brief aan de Filippenzen. Tekst:
Filippenzen 2,5-11. Muziek: onbekend.
U zal ik loven. Beurtzang naar psalm 30. Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: R. Goorhuis.
Voor driestemmig koor SAB met orgelbegeleiding.
Nu moet gij allen vrolijk zijn. Vierstemmig lied voor de paastijd. Tekst: T. Naastepad. Melodie:
N. Herman, bewerking: J. Schein.

Continuo jg. 28 no 3
Zij heeft geweten wie zij was. Evangelielied voor de 11e zondag door het jaar C. Eenstemmig
met orgel. Tekst: M. de Groot. Muziek: J. Raas.
Geef ons Heer, uw barmhartigheid. Voor SATB en orgel. Beurtzang naar Psalm 33.
Tekstvertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F. Bullens.
Geest van hierboven. Voor SATB. Tekst: M. Jacobse. Muziek: G. G. Gastoldi (1590)
Wie achter mij aan wil komen. Vierstemmig evangeliemotet naar Lucas 9, 23 -24 (NBV).
Muziek: W. van Belle.
Hij ging van stad tot stad. Voor gemeente, koor en orgel. Drie – en vierstemmige versie.
Tekst: H. Oosterhuis. Muziek: H. in ’t Veld.
Wij groeten U, o koningin. Vierstemmige bewerking van de melodie “Salve regina Coelitum”
door V. Smit. Tekst: J. Seidenbusch.

 

In Paradisum

Studiemap met suggesties voor gezangen in de uitvaartliturgie ten behoeve van kerkkoren in het
bisdom Roermond. Samenstelling: NGSV bisdom Roermond.
Niet in de handel. In te zien op het Documentatiecentrum.

 

Muziekbladen Kerkzang. Nr. 8:
Keervers bij psalm 98 II . Voor SATB.
Keervers bij psalm 98 III speciaal voor kerst. Voor SATB

 

Muziekbladen Kerkzang. Nr. 89:

Twee gezangen bestemd voor de opening van de vespers:
Het begin. Voor SATB. Tekst: I. Lautenbach. Muziek: W. Smits.
Bemoediging. Voor SATB met aanwezigen.

Uitgave: Centrum voor de kerkzang.
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis downloadbaar.

Veni Creator Spiritus.

Studiemap met suggesties voor gezangen met Hemelvaart en Pinksteren ten behoeve van kerkkoren in
het bisdom Roermond. Samenstelling: NGSV bisdom Roermond.
Niet in de handel. In te zien op het Documentatiecentrum.

 

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. 
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Dag “Afkijken bij de meesters” - Heeswijk
Zaterdag 6 april 2013 10.00 - 15.00u uur - Abdij van Berne, Heeswijk

Lees verder ...

Korenfestival - Katwijk
Zaterdag 20 april 2013 11.00 – 16.30 uur  - H. Joannes de Doper in Katwijk

Lees verder ...

Korenfestival 2013 NSGV Utrecht - Zutphen
Zondag 21 april 2013 13.00u - Emmanuel / H. Johannes de Doper (St. Jan). Michiel de Ruyterstraat
2, Zutphen

Lees verder ...

 

 

Vacatures

Er zijn 2 recente vacatures in het Bisdom Rotterdam:

Dirigent in Capelle aan den IJssel
Organist(e)/pianist(e) te Schiedam

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 in ons bisdom 30 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, proficiat !

Januari, februari en maart 2013

St. Jan de Doper, De Goede Herder, Reeuwijk - St. Caecilia

Mw. J.P. de  Heij - Bunnik z 40

St. Franciscus, Oude Wetering - Jacobus

Hr. C.G.M. van Klink z 25

De H. Familie, O.L.V. Hemelvaart, Oude Tonge - Maris Stella

Mw. M.O. Krouwer - Heppe z 12½
Mw. G.W.F. van Peperstraten - Jochems z 25

O.L.V. Geboorte, Berkel en Rodenrijs - Pius X koor

Mw. A.T.J.M. Vendrig - Zwanenburg z 40
Mw. J.M.T. van Scheyndel - Zwetsloot z 25
Hr. M.A. van Schie z 25
Mw. T.C.M. van der Putte - Hoppenbrouwer z 25
Mw. W.J.M. van der  Hoeven - van den Baard z 25

De Goede Herder, Liduina Basiliek, Schiedam - In Honorem Dei

Hr. H.A.  Bontenbal z 50

Petrus en Paulus , Meerburgkerk, Zoeterwoude - Dames-en herenkoor Meerburg

Hr. T.H.A Rump z 25

H.H. Nicolaas Pieck en Gezellen, Felicitaskerk, Spijkenisse - Felicitas Dameskoor

Mw. A.M.M. Ham - Olsthoorn o 45

H.H.Nicolaas Pieck en Gezellen, Felicitaskerk, Spijkenisse - Felicitas Dameskoor

Mw. M.C.J. van  Ewijk - Hodes z 45

De Goede herder, Liduina Basiliek, Schiedam - In Honorem Dei

Hr. J.A.J. Hagen z 12½
Hr. J.N. Campfens z 12½
Hr. H.W.M. Peters z 12½

De Vier Evangelisten, Maria van Eik en Duinen, Den Haag - Deo Sacrum

Hr. B.A. Groenewege z 25
Mw. P. Bergmann z 25
Hr. C. van Gaalen z 50
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Mw. R.H.M. van Vliet z 40
Mw. A,.M.W. Peters - Leeuwerink z 25

O.L.V. van Sion, Den Hoorn - Con Amore

Mw. M.E. Bentvelsen - van der Spek z 40

H. Thomas, St. Bonifaciuskerk, Alphen aan den Rijn - St. Caecilia

Mw. C.E. van  Holstein - van Dam z 44
Mw. J.M. Verbij - van Velzen z 42

O.L.V. van Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino

Mw. J.C.M. v.d. Geest - Lieverse z 40
Hr. A.A.M. v.d. Voort z 40
Mw. J.A.M. v.d.  Ende - Reijntjes z 40
Hr. J.M. Middendorp z 40

St. Maarten, St. Victor, Noordwijkerhout - Dameskoor

Mw. J.H. Rotteveel - Reuvers z 25
Mw. J.A. Duivenvoorden z 25

 

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

 

Colofon
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