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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Hierbij ontvangt u alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar en zoals altijd weer met de bekende
rubrieken.
Wij stellen het op prijs van uw koor nieuws voor deze nieuwsbrief met een of meerdere foto’s (met
korte toelichting) te ontvangen. Bovendien staat aanmelding voor deze nieuwsbrief nog steeds
open voor nieuwe lezers. U kunt zich aanmelden via nieuwsbrief@nsgvrotterdam.nl
Wij wensen u een goede muzikale voorbereidingen in de Goede Week en alvast Zalig Pasen !
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Ben Hillen

“GvL in een ander akkoord” – scratchdag voor jongeren- en middenkoren
Op zaterdag 9 juni a.s. organiseert de DISG een scratchdag voor
dirigenten én leden van jongeren- en middenkoren. Tijdens deze dag
wordt een nieuwe set arrangementen van GvL liederen ingestudeerd, die
geschikt zijn voor vieringen waarin een jongeren- of middenkoor
functioneert en die makkelijk zijn mee te zingen door de gemeenschap.
De arrangementen zijn geschreven voor koor, piano, met
akkoordschema’s voor (bas-) gitaar en solo-instrument. Reserveer vast de
datum in uw agenda.
Nadere informatie omtrent plaats, tijd etc. ontvangt u binnenkort per mail.

! Nieuwe onderscheiding voor leden van kinderkoren !
Zijn er kinderen die vijf jaar (of langer) lid zijn
van het kinderkoor?
Of afscheid nemen na vijf jaar van het koor?
Dan heeft de DISG daar een mooie
onderscheiding voor.
Aan het kind kan een gouden speld (verguld
zilver) worden uitgereikt als blijk van waardering
voor zoveel inzet en enthousiasme én voor hen die blijven als stimulans
om door te gaan. Kinderen vinden het geweldig om met een dergelijke
onderscheiding in het zonnetje te worden gezet!
De onderscheiding bestaat uit een gouden speld met oorkonde waarop de naam van het kind kan
worden vermeld (de oorkonde is niet los verkrijgbaar)
Kosten gouden speld inclusief oorkonde met enveloppe: EUR 15,-, te bestellen via het formulier op
de website, zie Aanvraagformulier-onderscheidingen NSGV

Korenfestival Katwijk
Het middenkoor Vocalis uit Katwijk viert dit jaar haar 25jarig jubileum met het organiseren van een korenfestival
met als thema ‘Feest’. Het festival wordt gehouden op
zaterdag 26 mei 2018 van 11.00-16.30 u in de H. Joannes
de Doperkerk in Katwijk. Dit Korenfestival is bedoeld voor
alle soorten kerkelijke koren. Er kunnen 16 koren
deelnemen waarvan 3 kinderkoren. Er is een deskundige
jury die juryrapporten maakt en er zijn verschillende prijzen
te behalen waaronder een publieksprijs. De aanmelding is
reeds gesloten.

Twintig nieuwe leden in vier jaar

Afgelopen Kerstmis heeft het R.K. Gemengd Koor St. Pancratius te Sassenheim, voor de 4e keer
een gelegenheidskoor georganiseerd. Iedereen die mee wilde doen kon zich aanmelden en er
meldden zich 40 personen in alle stemsoorten aan, waardoor er een koor ontstond van ruim 100
zangers. In 7 repetities werden de St. Maartensmis van RensTienstra, een zestal meerstemmige
kerstliederen, de acclamaties en een zegenbede ingestudeerd. Het werd één groot feest. Op 18
januari werden de liederen nog eenmaal met elkaar gezongen, waarna er met een kopje koffie, een
hapje en een drankje afscheid werd genomen. Dit project heeft in de 4 jaargangen zo'n kleine 20
nieuwe leden binnen gehaald.

Website Gregoriaans Platform

De Amici Cantus Gregoriani (ACG) ofwel ‘vrienden van de gregoriaanse zang’, willen zoveel mogelijk
mensen voor deze prachtige muziek enthousiasmeren. Dat doen zij door een platform te bieden:
www.gregoriaans-platform.nl. Er is een agenda voor evenementen met gregoriaans waaronder
concerten opleidingen, cursussen. Ook een webwinkel waar het Tijdschrift voor Gregoriaans
gedownload kan worden. Tenslotte een lijst van alle gregoriaanse schola’s in Nederland.

Arnhemsche Psalm van Herman Strategier in Wassenaar
Het oratorium de “Arnhemsche Psalm” van Herman
Strategier (1912-1988) zal voor het eerst sinds het
midden van de jaren negentig weer uitgevoerd gaan
worden, op woensdag 11 april 2018 door
Oratoriumvereniging “Wassenaar Vocaliter” o.l.v.
dirigent Frank de Groot met medewerking van
solisten, een declamator en begeleiding door het
Holland Symfonie Orkest.
Het concert zal plaatsvinden in de Goede Herderkerk
te Wassenaar. Begin 2018 zullen nadere details
bekend gemaakt worden over de mogelijkheden om
kaarten te bestellen.
De tekst van het werk is van de Utrechtse dichter Jan Engelman. Deze baseerde zich op psalm 91
die bij de Slag om Arnhem voorgelezen werd aan gewonde Engelse soldaten. Herman Strategier zegt

die bij de Slag om Arnhem voorgelezen werd aan gewonde Engelse soldaten. Herman Strategier zegt
daarover: “De tekst van de Arnhemsche Psalm vraagt als het ware om muziek. Iedere componist zou
het een voorrecht geacht hebben bij deze tekst noten te schrijven”.

Workshop Liturgie en Zingen met Andries Govaert in Waddinxveen
Met plezier nodigen we je uit voor een bijzondere workshop. Andries Govaert
(https://anderszins.eu/) gaat in op over wat jouw koor in een viering kan
doen. Hij zal met ons aan het werk gaan aan de hand van een aantal
liederen. Interessant voor een liturgiecommissie van een koor, of de groep
die muziek uitzoekt, de dirigent, het combo en natuurlijk alle andere leden van
je koor.
Zondag 22 april, 15.30 - 17.00 uur (deur open om 15.15 uur) in de St. Victorkerk, Zuidkade,
Waddinxveen.Graag horen we voor 15 april of we (een vertegenwoordiging) van jouw koor mogen
verwachten en met hoeveel personen je komt. Voor de kosten hoef je het niet te laten: 2 euro per
persoon. Als je lid wordt van Code-Music, is de toegang gratis.

(Kijk ook even op www.Code-Music.nl: we hebben nieuwe liederen in ons fonds opgenomen! Met
uiteraard weer korting voor onze leden.) Voor de komende week inspirerende vieringen toegewenst,

Dag van de Kerkmuziek 2018 in Maastricht
De Dag van de Kerkmuziek in
het Bisdom Roermond zal in
2018 zal plaatsvinden in het
kader van de Heiligdomsvaart in
Maastricht en zal gehouden
worden op Sacramentsdag
donderdag 31 mei.
In het programma wordt die dag
toegewerkt naar een feestelijke
eucharistieviering in de SintServaasbasiliek ’s avonds om
19.00 uur. In de middag zijn er
workshops. Diverse koren zullen
vanuit hun eigen repertoire
tijdens deze viering zingen.
Tijdens de pontificale mis zullen ook de aanstellingen van de buitengewone bedienaren voor de
eucharistie plaatsvinden. Het belooft een mooi geheel te worden.

Studieochtend voor dirigenten “de ouder wordende stem”
Op zaterdag 7 april a.s. organiseert de NSGV Utrecht in
Dedemsvaart een studieochtend voor dirigenten met als
thema: “de ouder wordende stem”. De ochtend staat onder
leiding van de zangpedagoge Ellen Steffers-Dekker. Zij
heeft zich gespecialiseerd op dit thema en heeft de
afgelopen jaren regelmatig lezingen en workshops hierover
gehouden.
Er zal onder meer behandeld worden hoe de menselijke
stem zich ontwikkeld bij het vorderen van de leeftijd.
Dirigenten zullen tevens praktische tips en adviezen krijgen hoe hiermee in hun koor om te gaan.
De studieochtend wordt gehouden in de St. Vituskerk te Dedemsvaart, begint om 10.00 uur (inloop
vanaf 9.30) en zal duren tot ongeveer 12.00 uur. De kosten bedragen € 27,50.
U kunt zich opgeven via post@nsgv-aartsbisdom.nl (tel. 030 693 25 79)

Introductiedag gregoriaans voor vakmusici
Op zaterdag 19 mei van 10-15 uur organiseert de Gregoriusvereniging in het
Bisdom Roermond (SGV) een introductiedag voor musici die op conservatorium
of daarmee gelijk te stellen niveau muziek gestudeerd hebben. Hans Heykers,
dirigent van de Schola Maastricht en van de Cappella Sancti Servatii zal tijdens
deze studiedag vier hoofditems van het gregoriaans belichten: de solfège
(notenbeeld kwadraatschrift), het wezen van het gregoriaans (neumentekens),
de woord-toonverhouding), de modaliteiten (toonsoorten, psalmodiëren) en de
geschiedenis & liturgische context (literatuur). De dag wordt gehouden in de repetitieruimte van de
Cappella Sancti Servatii (Keizer Karelplein) te Maastricht.

Internationale Sommeracademie Gregorianik te Essen

De Internationale Sommerkurs Gregorianik wordt vanaf
dit jaar niet meer door de Folkwang Universität der

dit jaar niet meer door de Folkwang Universität der
Künste georganiseerd. Omdat de belangstelling voor
de kennis van en het zingen van het gregoriaans nog
steeds aanwezig is - zelfs licht stijgend - wordt de
Sommeracademie Gregorianik in Essen gecontinueerd
o.l.v. Dr. Markus Uhl van 30 juli t/m zondag 5 augustus.
Docenten zijn prof. dr. Stefan Klöckner, Franco
Ackermans, prof. Hans Leenders und Sibylle Plocher
(stemvorming). Het programma bestaat uit veel samen
gregoriaans zingen, colleges over semiologie en oude handschriften, de geschiedenis van het
gregoriaans, workshops zingen en koordirectie. Tenslotte zijn er vieringen met gregoriaans door
allen en/of in groepen voorbereid. Per e-mail: markus.uhl@t-online.de

Zing Hemelhoog! Lezing door Jos Bielen
Zing hemelhoog! Zingen als voedingsbodem voor geloof. Heel
vaak associëren we zingen met het uiten van ons geloof. Maar
de andere beweging is ook een realiteit: door te zingen voeden
we ons geloof aan de teksten en aan de mensen met wie we
samen zingen.
Jos Bielen o. praem. (Norbertijn van de abdij van Averbode en
docent Kerkmuziek in Vlaanderen), die de laatste jaren
regelmatig in het bisdom Roerond voorbijkomt om met zijn
muzikale voordrachten bijzonder te inspireren, neemt de
luisteraars, aan de hand van een tiental liederen, mee in dit
verhaal. Op dinsdag 12 juni om 19.30 uur (tot 21.30 uur) in de
Bisdomgebouwen (Swalmerstraat 100) te Roermond. Vrije gave.
Aanmelding is gewenst: sgv@bisdom-roermond.nl.

Nederlands Gregoriaans Festival 2018
De plannen voor het Nederlands Gregoriaans Festival
2018 zijn gewijzigd. Op 9 juni 2018 vindt in de Grote Kerk
in ’s-Hertogenbosch een festivaldag plaats met onder
meer een schola-estafette, een lezing en een optreden
van het Eindhovens Vocaal Ensemble met de première van Planctus Cygni van de Nederlands
componist Gerard Beljon. In juni 2019 komt er weer een uitgebreid Nederlands Gregoriaans
Festival rond het thema ‘Werk in Uitvoering’.
Meer informatie: www.gregoriaansfestival.nl

Zomerweek Zin in zingen

Een week (van 11 tot 15 juli)
samen klinken en zingen,
eenvoudig en speels. De week
wordt afgesloten met een klein
concert in de prachtige kapel. Het
Dominicanenklooster biedt ruimte
en rust om de stemmen te laten
klinken en ze te laten horen. Het
uitgangspunt is genieten van het
vrij en voluit zingen in
groepsverband, de vibratie van
de stem in het lichaam voelen en
samen de vreugde ervaren van
het samen zingen van
meerstemmige liederen. Met
speelse oefeningen kunnen de deelnemers de verschillende klanken ervaren die in de liederen
weer terug komen. Er is ruimte voor individuele aandacht en een ieder kan zijn eigen stappen
zetten in het proces. Met meerstemmige liederen uit verschillende culturen bouwen de
deelnemers een mooi repertoire op. Klooster Huissen. Aan de inschrijving zijn kosten verbonden.

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum

Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 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
uw koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam betreffen een
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 - 281 51
84.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?

Liturgische kalender B-jaar
De liturgische kalender van het B-jaar is nu te downloaden op:
Liturgische kalender van het B-jaar (pdf)

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.

7 april 2018

Zangdag over liedkeuze in vormselvieringen - Den Bosch
avdels@bisdomdenbosch.nl
7 april

Studieochtend voor dirigenten “de ouder wordende stem” - St. Vituskerk, Dedemsvaart
www.nsgv.nl/index.php/cursussen-en-opleidingen-utrecht
11 april

Arnhemse psalm van Herman Strategier - Arnhem
www.hermanstrategier.nl
14 april

Organistendag - Martinuskerk, Sint-Oedenrode
www.bisdomdenbosch.nl/Liturgie/Paginas/Gregoriusvereniging.aspx
21 april

9e Oecumenisch Liedfestival - Bergkerk, Amersfoort
www.liedfestival.nl/
22 april

Workshop Liturgie en Zingen met Andries Govaert - St. Victorkerk, Waddinxveen
www.Code-Music.nl
4-13 mei

Internationaal Gregoriaans festival van Watou - Watou (BE)
www.festivalwatou.be
10-12 mei

Jeugdmuziekdagen 2018 - Nunspeet
https://www.protestantsekerk.nl/actueel/agenda/agenda/jeugdmuziekdagen-2018
19 mei

Introductiedag gregoriaans voor musici - Cappella Sancti Servatii, Maastricht
www.sgv-roermond.nl

www.sgv-roermond.nl
26 mei

Korenfestival Katwijk - H. Joannes de Doperkerk, Katwijk
www.vocaliskatwijk.nl/
31 mei

Dag van de Kerkmuziek 2018 - Maastricht
www.sgv-roermond.nl
2-3 juni

Nationaal KinderkorenFestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl/
2-3 juni

Nationaal JongerenKorenfestival - Rijsbergen
www.korenfestivalrijsbergen.nl/
9 juni

GvL in een ander akkoord – scratchdag voor jongeren- en middenkoren
www.nsgv.nl/index.php/nieuws-rotterdam
9 juni

7e Nederlands Gregoriaans Festival - 's-Hertogenbosch
www.gregoriaansfestival.nl/
12 juni

Zing Hemelhoog! - Lezing Jos Bielen - Bisdomgebouw, Roermond
www.sgv-roermond.nl
30 juni

Dirigentenborrel 2018 - CC Don Bosco, Heel (L.)
www.sgv-roermond.nl
6-14 juli

Kurt Thomascursus - Utrecht
www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/KurtThomasCursus2.htm
11-15 juli

Zomerweek Zin in zingen - Huissen
www.kloosterhuissen.nl/programmas/muziek
28 juli - 3 augustus

Lutherse Werkweek voor Kerkmuziek - Denekamp
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl
30 juli - 5 augustus

Internationale Sommerakademie Gregorianik 2018 - Essen (DE)
markus.uhl@t--online.de
11-15 augustus

Internationale Zomeracademie - Alden Biese, België
www.organum-aldenbiesen.be
29 september

Landelijke studiedag KVOK - Rotterdam
www.kvok.nl
13 oktober

Landelijke studiedag KVOK - Groningen
www.kvok.nl

Vacatures
Er zijn op dit moment 5 vacatures in het bisdom Rotterdam.
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.

Onderscheidingen/jubilea
Oktober, november en december 2017
Onderstaande twee jubilarissen stonden in onze nieuwsbrief van januari jl. ten onrechte vermeld onder
RK Parochie St. Maarten, St. Pancratius, Sassenheim - RK Gemengd Koor St. Pancratius. Dit moet zijn:

RK Parochie St. Maarten, Noordwijk, Gemengd Koor Sancta Maria
mevr. G.F.A. Beuk

eremedaille zilver

25

mevr. P.J.W. Hulsebosch

eremedaille goud

40

Januari, februari en maart 2018
In de afgelopen maanden zijn er in ons bisdom 18 onderscheidingen uitgereikt. Jubilarissen, proficiat!

RK Parochie H. Machutus, Monster - Laus Deo
S.F. Philippa

eremedaille zilver

25 organist

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, De Goede Herder, Zoeterwoude Rijndijk - Goede Herderkoor
T.A. Rotteveel

aanvullend insigne

50

mevr. L. Boers

aanvullend insigne

50

RK Parochie HH. Martelaren van Gorcum, De Lier - St. Caecilia
mevr. N.P.M. Zeestraten

aanvullend insigne

50

mevr. G.M. de Koning-Koot

eremedaille zilver

25

mevr. S.A.M. van Uffelen-Damen

eremedaille goud

40

mevr. M. B.W. Versnel-Weteling

eremedaille zilver

25

RK Parochie HH. Petrus en Paulus, H. Laurentius, Stompwijk - St. Caecilia
mevr. C.W.M. Turkenburg-Klerks

eremedaille goud

40

C.L.M. Luiten

eremedaille goud

40

mevr. H.E.J. van Ruijven-Hofstede

eremedaille goud

40

mevr. B.J.M. Berbee-Groot

erediploma/kaars

40 dirigent

RK Parochie Sint Maarten, St. Victor, Noordwijkerhout - St. Caecilia
mevr. A.Th.M. van Nobelen-van der Voet

eremedaille goud

40

mevr. C.W. v.d Zwet-Vianen

aanvullend insigne

50

mevr. A.W. de Beer-de Jong

aanvullend insigne

50

mevr. C.J.M. van Koppen-Jansen

eremedaille zilver

25

mevr. P.G. van Capel-van der Voorn

erediploma

25

RK Parochie H. Clara, St. Martinus, Noorden - Cantabo

RK Parochie De Vier Evangelisten, Den Haag - Deo Sacrum
mevr. A.J.A.M. Tettero

eremedaille zilver

25

RK Parochie O.L.V. Goeden Raad, Honselersdijk - Cantemus Domino
mevr. A.E.M. Post-van Holstein

eremedaille goud

40

Sinds enige tijd staat er een nieuw aanvraagformulier voor onderscheidingen op de
website. De onderscheidingen graag tenminste twee maanden voor de uitreiking
aanvragen. De meerderheid van de aanvragen gebeurt echter nog steeds met
verouderde formulieren. Dat is vervelend voor diegenen die deze aanvragen moeten
behandelen. Maar het kan ook de aanvrager zelf een onaangename verrassing
bezorgen omdat de prijzen van de onderscheidingen regelmatig worden aangepast. We
doen een dringend beroep op alle aanvragers om het formulier te gebruiken dat op de
website staat.
Het aanvraagadres in het bisdom Rotterdam is:
Diocesane instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius
Koningin Emmaplein 3
3016 AA Rotterdam
secretaris.disg@bisdomrotterdam.nl
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