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Mededelingen
Laurentiusjaar: Impulsdag Kerkmuziek - Jong geleerd (Rijswijk) zaterdag 17 oktober 2015

Mededelingen
Colofon

Voor wie?
De impulsdag is bedoeld voor alle leden van alle kinderkoren van het bisdom
Rotterdam en hun dirigenten, pastorale beroepskrachten en leden van
liturgische werkgroepen.
Wat gaan we doen?
Naast het instuderen van de Laurentiusmis zullen de aanwezigen de wisselende
gezangen instuderen die tijdens de eucharistieviering worden gezongen. Het
kinderkoor “De Vrolijke Noot” zingt tijdens de afsluitende eucharistieviering de
meerstemmige partijen van de Laurentiusmis. De aanwezige kinderkoren en
volwassenen zingen de volkspartijen.
Programma
9.30 : inloop met koffie, thee en limonade
10.00 - 10.50 : 1e sessie: instuderen gezangen
10.50 - 11.15 : pauze
11.15 - 12.00 : 2e sessie: instuderen gezangen
12.00 - 12.45 : lunchpauze (lunch aangeboden door het bisdom Rotterdam)
12.45 - 13.30 : 3e sessie: instuderen gezangen
13.30 - 13.45 : pauze
13.45 - 14.45 : eucharistieviering. Hoofdcelebrant Mgr. J. van den Hende
15.00 : afsluiting
Gedurende de pauze is er gelegenheid om de nieuwe Laurentiusmis te kopen en
ander materiaal van het Documentatiecentrum Kerkmuziek NSGV in te zien.
Kosten
De impulsdag is gratis toegankelijk. De lunch en het drinken tijdens de pauzes
zijn gratis. De Laurentiusmis zal te koop zijn tegen contante betaling.
o Prijs volledige partituur voor dirigenten en begeleiders: € 10,00
o Prijs koorpartituur: € 1,50 (afname minimaal 10 stuks)
Info
Aanmelden via het formulier, dat onder de informatie staat.
Plaats
H. Benedictus en Bernadettekerk, Sir Winston Churchilllaan 372, Rijswijk.
Datum / Tijd
Zaterdag, 17 oktober, 2015 / 10:00 AM

"De Vrolijke Noot"
Het kinderkoor "De Vrolijke Noot" is verbonden aan de RK kerk van de H.
Joannes de Doper in Katwijk a/d Rijn en staat onder leiding van dirigente Agnes
Bol.
Dit kinderkoor is bereid gevonden om de Laurentiusmis van Aart de Kort te
gaan instuderen.
"De Vrolijke Noot" heeft in 2012 en 2013 het Nationaal Kinderkorenfestival in
Rijsbergen gewonnen, zingt geregeld op korenfestivals en op uitnodiging in
verzorgingstehuizen in de regio. Het koor speelde en zong mee in de musical
‘Mozes’, heeft een eigen cd uitgebracht en verzorgt geregeld de muzikale
ondersteuning bij liturgische vieringen.
Downloads:
- Folder (PDF)
- Aanmeldformulier (Word)
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