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Mededelingen

Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...

De eerste nieuwsbrief na de zomervakantie met Gregoriaanse Scratch, een diocesane studiedag voor
Advent en Kerst, koor Vocalis naar Rome, een reconstructie van de Jeroenvespers en de gebruikelijke
rubrieken.
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 zich aanmelden via deze link.

Veel leesplezier !

Ben Hillen

Een Gregoriaanse Scratch

Een avond gregoriaans zingen voor iedereen: jong, oud, man, vrouw, kenner of gewoon nieuwsgierig,
heldentenor of ‘ik kan niet zingen’; iedereen is welkom bij de Gregoriaanse Scratch. Een avond waar
iedereen de volle rijkdom van het gregoriaans kan ervaren, onder leiding van de jonge dirigent Rens
Tienstra. Een unieke kans voor een eerste of verdere kennismaking met het gregoriaans!

U kunt kiezen uit twee avonden:

Vrijdag 11 oktober | 19.30-21.00u
Maria ter Zee, centrum voor Geloof en Cultuur
Nieuwe Zeeweg 75 | 2201 HA | Noordwijk aan Zee
> m.m.v. Schola Gregoriana Noordwijk
> aanmelden via leonoor@mariaterzee.nl

Maandag 21 oktober | 19.30-21.00u
St.-Willibrordkerk Oegstgeest
Rhijngeesterstraatweg 35 | 2341 BR | Oegstgeest
> m.m.v. de Schola Cantorum Oegstgeest
> aanmelden via renstienstra@hotmail.com

Beide avonden zijn gratis toegankelijk, maar aanmelden is verplicht om teleurstellingen te voorkomen.

Rens Tienstra, componist, dirigent en koorleider van de dames- en herenensembles van de Schola
Gregoriana Noordwijk en de Schola Cantorum Oegstgeest, en zanger bij de Schola Cantorum
Amsterdam, geeft iedereen graag de kans kennis te maken met dit bijzondere repertoire. Rens
studeerde Gregoriaans aan de conservatoria van Amsterdam, Den Haag en de Folkwang-universiteit in
Essen (D), en werkt geregeld met projectkoren en –ensembles om het gregoriaans bij een breder
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publiek bekend te maken. Onbekend maakt immers onbemind!

Maria ter Zee is vanaf Leiden CS bereikbaar met bus 20, halte Huis ter Duinstraat; de bus stopt voor
de deur. Gratis parkeren is mogelijk bij het Bollenbad (Nieuwe Zeeweg 65), op 5 minuten loopafstand. 
De St.-Willibrordkerk is vanaf Leiden CS bereikbaar met bussen 20, 21 en 37, halte Leidsebuurt; de
bus stopt voor de deur. Gratis parkeren is mogelijk op het terrein van de kerk.

Meer info? www.renstienstra.nl | Facebook: Schola Gregoriana Noordwijk
De Nederlandse Sint Gregoriusvereniging bisdom Rotterdam

 

Diocesane studiedag liturgie en liturgische muziek in de Advent/Kersttijd (Rijswijk)

Op zaterdag 5 oktober a.s. organiseert het bisdom Rotterdam een studiedag voor pastorale
beroepskrachten, leden van pastoraatsgroepen en liturgische werkgroepen, dirigenten, organisten,
koorleden en cursisten kerkmuziek.
Kennismaken met  met verschillende specifieke nieuwe en bestaande gezangen voor eucharistie- en
gebedsvieringen die belangrijk zijn voor de liturgische kleur van advent- en kersttijd.
Bisschop Van den Hende gaat tijdens de studiedag in op de liturgische betekenis van de advent- en
kersttijd, Richard Bot, medewerker liturgie en kerkmuziek, verzorgt een bijdrage over de betekenis van
de liturgisch muzikale vormen in deze liturgische tijden. In drie sessies worden een- en meerstemmige
gezangen ingestudeerd, waaronder ook nieuwe composities, onder leiding van Marc Schaap,
medewerker kerkmuziek, ondersteund door de Kathedrale HH. Laurentius en Elisabeth Cantorij en
organist Aart de Kort. Ook zal de cantorij tijdens deze dag enkele voorbeelden laten horen van
meerstemmige liturgische muziek voor gemengd koor.

Programma zie: Bisdom Rotterdam.
Aanmelding vóór 1 oktober 2013: pastoraledienstverlening@bisdomrotterdam.nl.
Onder opgave van naam, adres, woonplaats, gegevens en vermelding of u wel / niet koorpartijen
wenst te ontvangen.

Dirigenten, organisten en koorleden worden verzocht zich tijdig aan te melden zodat zij thuis al de
meerstemmige zettingen van gezangen kunnen voorbereiden. Daartoe krijgen zij de partituren van te
voren per mail als pdf bestand toegestuurd na aanmelding.

Kerk van de HH. Benedictus en Bernadette, Winston Churchilllaan 372 te Rijswijk.
Zaterdag, 05 oktober, 2013 / 10:00 u.

 

Koor Vocalis verrast Rome in muzikaal opzicht

‘Ik had niet gedacht dat jullie zo zouden zingen’, was de reactie van één van de stuwende krachten
achter de ‘Kerk der Friezen’ in Rome gelegen pal naast het Sint-Pietersplein. Zondag 8 september
zong Vocalis in deze kerk wat het hoogtepunt werd van een lang weekend Rome. Dit uitje van het
koor met aanhang was georganiseerd vanwege het twintigjarig bestaan in 2013 van dit middenkoor
van de parochiekern H. Joannes de Doper uit Katwijk. Na een muzikale trip naar Polen enige jaren
geleden, waar ook gezongen werd in het kamp Birkenau en op een Pools muziekfestival, was dit een
tweede buitenlandse reis. En welk koor wil er op een zondagochtend om 8.30 uur nu niet gaan
inzingen op het schitterende Sint-Pietersplein?

‘Eerst Rome zien en dan zingen’ 
Dat was het credo van deze trip en met een schitterende camping buiten Rome als uitvalsbasis, waar
zelfs de vlag van de Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn wapperde in ons wijkje van mobile homes,
werd er onder aangename temperaturen van rond dertig graden genoten. Terrasjes werden bezocht,
we werden historisch Rome door geleid, muntjes met de meest uiteenlopende wensen werden in de
Trevifontein gegooid en koorleden konden elkaar op een hele andere wijze ontmoeten.

Viering in de ‘Kerk der Friezen’
Deze kerk dankt haar naam aan het feit dat twaalfhonderd jaar geleden op deze plek al een Friese
kolonie was gehuisvest. In de viering van zondag 8 september zong Vocalis o.l.v. dirigente Anneke
Blanken en organist Niek van der Meij voor het eerst in de Engelse kooropstelling. Een verslag ervan in
teksten en vele foto’s is terug te vinden op de website www.friezenkerk.nl En na afloop gingen alle
koorleden natuurlijk in gestrekte draf naar het Sint-Pietersplein voor een tweede zondags hoogtepunt
om 12.00 uur.
Thuisgekomen heeft Vocalis direct de repetities voor het grootse jubileumconcert, met onder andere
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een medley van ‘Sister act’, van vrijdagavond 8 november in de r.-k kerk van de H. Joannes de Doper
aan de Kerkstraat in Katwijk aan den Rijn opgepakt. Om in de agenda te noteren!

 

Reconstructie Jeroenvespers

De Schola Gregoriana van de kerk Maria ter Zee in Noordwijk aan Zee aangevuld met een groot aantal
gastzangers hebben op 17 augustus, de jaarlijkse feestdag van Jeroen, in
de pas gerestaureerde RK St.-Jeroenskerk de reconstructie gezongen van
de Vespers van St. Jeroen. Celebrant was pastoor Theo Blokland,
geassisteerd door een acoliet. Dirigent Rens Tienstra heeft op basis van
uitgebreid bronnenonderzoek een reconstructie gemaakt van de
oorspronkelijke gezangen van dit onderdeel van het getijdengebed voor de
H. Jeroen van Noordwijk. Na eeuwen klonken deze "vergeten gezangen"
weer voor het eerst in de context van een liturgieviering, een unieke
gebeurtenis, waarmee een ontbrekend onderdeel van ons cultureel erfgoed
werd aangevuld. Er waren ruim 150 personen aanwezig.

 

26 oktober Herdenking Herman Strategier: presentatie biografie, cd en orgelmuziek

Dit jaar is het 25 jaar geleden dat de Nederlandse componist Herman Strategier is
overleden. Dit feit wordt herdacht tijdens een feestelijk concert in de kathedraal van
Utrecht aan de Lange Nieuwstraat op zaterdagmiddag 26 oktober om 14.30 uur. Er zal
orgel-, orkest- en koormuziek van Strategier worden uitgevoerd en een biografie, een
cd en een tweetal banden orgelmuziek zullen worden gepresenteerd. Toegang tot dit
concert is € 7,50. www.hermanstrategier.nl  info@hermanstrategier.nl

 

Nieuwe cursusfolder 2013-2014 verkrijgbaar

Klik hier voor de nieuwe folder 2013-2014 van het hele cursuspakket kerkmuziek voor het Bisdom
Rotterdam. Zie ook Cursussen en Opleidingen en website Kerkmuziekopleidingen Bisdom Rotterdam.
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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

 

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum

De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.000 nummers
Boeken meer dan 650 nummers
Begeleidingen meer dan 2000 nummers
CD’s meer dan 3900 nummers
LP’s meer dan 800 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 u koor
te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.
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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 juli t/m september 2013
 

Bladmuziek

Chorbuch Gotteslob – Chorleiterband  en Orgel / Begleitband. 

Gotteslob was de titel van het eerste gebeds- en gezangenboek uit 1975 van de Duitstalige
katholieke bisdommen in Duitsland en Oostenrijk. Er is nu een geheel vernieuwde uitgave verschenen,
die in de komende Advent in gebruik zal worden genomen. In het Chorbuch dat erbij verschenen is
staan nieuwe koorzettingen van 150 liederen uit GL. Bij elk lied kan gekozen worden uit vier- en
driestemmige zettingen voor gemengd koor, alsook uit zettingen voor vrouwen - meisjes- en
kinderkoor, met orgelbegeleiding. De orgelpartij is zodanig gecomponeerd, dat ze voor elke zetting
bruikbaar is. In de Chorleiterband staat alle zettingen bij elkaar op een of meer pagina’s. De
verschillende zettingen zijn ook in aparte bundels uitgegeven.
De muziek is gearrangeerd door meer dan 60 bekende hedendaagse Europese componisten, o.a. G.
Ives, V. Miškinis, P.Lukaszewski, T. Gabriel en G. Mezzalira.
Met CD. Uitgave: Carus Verlag.

 

Continuo jg. 28 no 1.

Voor kleine mensen. Beurtzang naar Psalm 72. SATB met orgel. Tekstvertaling: Vijftig Psalmen.
Melodie: T. Löwenthal; Orgelbegeleiding: A. van Baest.
Verwacht de komst des Heren.
Vertaling van het adventslied: Mit Ernst , O Menschenkinder.  SATB.  Vertaling:  A. den Besten.
Zetting: H.L. Hassler.
U zegene de Heer. Beurtzang naar Psalm 128. SATB met orgel. Vertaling: A. Bronkhorst. Muziek: F.
Bullens.
De Heer openbaarde zijn heil. Beurtzang naar Lucas 2, 30-31. Eenstemmig met orgel. Tekst:
Getijdenboek (NRL). Muziek: J. Raas.
Nu kunt Gij, Heer. Lofzang van Simeon. Eenstemmig met orgel. Vertaling: I. Gerhardt en M. van der
Zeyde. Melodie: N. Wesselingh o.s.b. Begeleiding: F. Veldmans.
Door het donker hier gekomen. Lied voor de kerstnacht. SATB Tekst: S. de Vries. Muziek: J.
Stainer. 
Uitgave: Gooi en Sticht.

Do-ut-des muziekbladen.

U zal ik loven,  Heer. Uit Psalm 30 (29) Eenstemmig met orgel. 
De Heer is koning, met luister omkleed. Uit Psalm 93 ( 92)Eenstemmig met orgel voor het feest
van Christus Koning. Tekst: A. Bronkhorst. Muziek: A. Voesten. Bijlagen bij “Koorgeleide” 2013 1 en 2
Uitgave: NSGV Roermond.

 

Einfach Vokal.

Liedboek met 145 oude en nieuwe wereldlijke en geestelijke liederen. Door gerenommeerde
hedendaagse componisten gecomponeerd of bewerkt voor amateurkoor. Moeilijkheidsgraad 2 op een
schaal van 5. Duits – en Engelstalig. Met CD.
Uitgeverij: Strube Verlag Duitsland.
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Muziek van D. Zwart en S. de Vries.

Vierstemmig  met orgel:   Blijf niet staan; bekroond met de Te Deum Laudamusprijs van de NCRV.
                                     Als Gij ons zegent ( Naar psalm 67 )
                                     Onder de hoede van de hemel 
Driestemmig :                 Blijf mij aanzien
Tweestemmig met orgel:  Goed is het om U te danken
Uitgave: Muziekuitgeverij Nootzaak.

 

Muziekbladen bij Centrum voor de kerkzang.

Gooi het net aan stuurboord uit. Muziekblad no 10
Driestemmig Evangeliemotet naar Joh. 21: 4-6 a. Met orgel. Voor jongerenkoor of vrouwenkoor.
Muziek: B. van Kooten. 
De zon daalt in de zee. Muziekblad no 11
Bewerking bij strofe 1 van lied 253 uit het nieuwe Liedboek. SAB. Tekst: S. Einarsson; vertaling: R.
van Loenen. Muziek: T. Sigurbjörnsson. Zetting: groepswerk.
Voor leden van het Centrum voor de kerkzang zijn de partituren gratis downloadbaar.

 

Papapaya.

Liederen in het Nederlands, Engels, Hebreeuws, Congolees met als thema: vrede, vriendschap,
verdraagzaamheid. Voor meerstemmig kinderkoor met piano. Diverse tekstdichters en componisten.
De publicatie van de bundel is het startschot voor een lang traject waarin Koor & Stem zoveel mogelijk
kinderkoren wil betrekken d.m.v. workshops.
Uitgave: Koor & Stem België

 

Boeken

Wegwijzer voor het Liedboek 2013

Door de nieuwe nummering van het Liedboek is het voor organisten en andere kerkmusici lastig om bij
de liederen snel de begeleiding te vinden in hun eigen bronnen met bladmuziek. Bovendien staan er
signalerende opmerkingen in over de belangrijke verschillen tussen de oorspronkelijke bron en het
Liedboek. Auteur: E. van der Sar.
Uitgave: Op Maat producties- Stichting Kerkmuziek netwerk

 

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.

 

Diocesane studiedag rond gezangen in advent- en kersttijd - Rijswijk
Zaterdag 5 oktober 2013, Bernadettekerk, Rijswijk

Lees verder ...
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Gregoriaanse scratch avond - Noordwijk
Vrijdag 11 oktober 2013 19.30-21.00u - Maria ter Zee, centrum voor Geloof en Cultuur, Nieuwe
Zeeweg 75 | 2201 HA | Noordwijk aan Zee

Lees verder ...

 

Gregoriaanse scratch avond - Oegstgeest
Maandag 21 oktober 2013 19.30-21.00u - St.-Willibrordkerk Oegstgeest,Rhijngeesterstraatweg 35 |
2341 BR | Oegstgeest

Lees verder ...

 

Herdenking Herman Strategier: presentatie biografie, cd en orgelmuziek
Zaterdag 26 oktober om 14.30 uur - St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, Utrecht

Lees verder ... 

 

Vacatures

Er zijn 3 recente vacatures in het Bisdom Rotterdam:

Organist in Waddinxveen
Dirigent gregoriaans koor in Barendrecht
Dirigent in Rijpwetering

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 17 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen,
gefiliciteerd !

 

Juli, augustus, september 2013

H. Franciscus, H. Bavo , Oud Ade - Gregoriaans koor

Hr. C. H.  Metaal d, z 50
Hr. P. J.  l’ Amie z 60
Hr. A. J. van der Poel d, o 60
Hr. G. W. M. van der Geest z 25
Hr. N. J. Heemskerk o 60
Hr. C. J. van der Poel z 40

St. Jan de Doper, St. Victor, Waddinxveen - Themakoor His Revolution

Mw. M. C. E. Mulder z 25

H. Machutus, Monster - Laus Deo

Mw. J. M. van Akkeren - Grimbergen z 40
Hr. M. J.  Schropp z 25

Vier Evangelisten, Emmaus, Den Haag - Non Nobis Sed Deo

Mw. M. G. J. Junger - v. Rooij z 40
Mw. M. A. A. van der  Hulst - Kester z 40
Mw. G. de Zwaan - Weideman z 40

H.H. Petrus en Paulus, Hartebrugkerk, Leiden - Hartebrugkoor

Mw. J. Looman z 25

H. Theresia van Avila, Dordrecht - Schola Cantorum St. Gregorius

Mw. F. J. M. Pennings - van der Lee z 40

H. Familie, Oude Tonge - St. Cecilia

Mw. C. M. van Tuns - van Peperstraten z 25

De Goede Herder, Zoeterwoude - Rijndijk - Meerburg
Mw. M. W. A. Berk - Turk z 40
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H. Jacobus, Maasdijk - Jacobuskoor
Mw. A. J. van der Meijs z 50

 

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

 

Colofon
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