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Mededelingen
Scratchdag “GvL in een ander akkoord” op 9 juni 2018 in Rijswijk
Op zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 tot 12.30 uur organiseert de
Diocesane Instelling voor liturgische muziek Sint-Gregorius Bisdom
Rotterdam (DISG) een scratchdag voor jongerenkoren, middenkoren,
dirigenten en combo’s in de Benedictus en Bernadettekerk in Rijswijk.
Deze mededeling is gericht aan besturen, liturgiegroepen, combo’s,
dirigenten en leden van jongerenkoren en middenkoren.
Mededelingen
Agenda
Colofon

GvL wordt door jongeren- en middenkoren niet vaak gebruikt.

Bij veel jongeren- en middenkoren wordt de gezangenbundel ‘Gezangen
voor Liturgie’, kortweg GvL. (‘de bruine bundel’), niet zoveel gebruikt. Dat is jammer, want er staan
een aantal prima liederen in die wat betreft tekst en melodie best geschikt zijn voor jongeren- en
middenkoren als er maar een eigentijdse begeleiding en meerstemmigheid beschikbaar zou zijn.
Bovendien zingen mensen in de kerk graag deze liederen mee en is het handig om een aantal
gemeenschappelijke liederen te hebben als je met andere koren in je parochie samenwerkt.
Begeleiding in ‘Lichte Muziek’-stijl speciaal voor combo’s en toetsenisten

Tot voor kort waren er geen eigentijdse begeleidingen beschikbaar voor deze liederen. Die zijn er
nu wel! Het betreft arrangementen voor piano, met akkoordschema voor (bas-)gitaar, drums en een
solo-instrument (bijv. dwarsfluit).
10 Nieuwe arrangementen

In 2014 heeft de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Rotterdam tijdens een
scratchdag 6 combo-arrangementen van liederen gepresenteerd aan jongeren- en middenkoren.
Deze arrangementen werden goed ontvangen. Men gaf toen wel aan de liederen ook meerstemmig
te willen zingen en er bleek behoefte aan een aantal korte acclamaties voor gebruik rond de
lezingen. Aan beide wensen is gehoor gegeven!
De Diocesane Instelling Sint-Gregorius (DISG) in het bisdom Rotterdam presenteert 10 nieuwe
meerstemmige arrangementen: 6 liederen en 4 acclamaties. De liederen zijn geselecteerd op hun
bruikbaarheid voor midden- en jongerenkoren (hedendaags taalgebruik, muziek) en op hun
praktische bruikbaarheid in het liturgisch jaar.
16 Partituren gratis mee naar huis

Op 9 juni stelt de DISG de partituren van deze 10 arrangementen gratis ter beschikking aan de
aanwezigen! Ze mogen vervolgens naar hartenlust worden gekopieerd.
Op 9 juni zullen tevens de 6 arrangementen uit 2014 voor je klaarliggen voor het geval je die nog
niet hebt.
‘Scratch’ op 9 juni: nieuwe arrangementen instuderen en zingen

De nieuwe arrangementen worden ingestudeerd en gezongen met medewerking van het
jongerenkoor ‘The Living Lord Singers’ uit de Bartholomeuskerk in Nootdorp o.l.v. dirigent Marieke
Wapenaar. Ook het combo van het koor, bestaande uit piano, drums en dwarsfluit, is dan
aanwezig. We hopen dat de deelnemers daardoor een goede indruk krijgen hoe de arrangementen
klinken en hoe begeleiding en meerstemmigheid de melodieën van deze gezangen versterken.
Gegevens over de bijeenkomst

Zaterdag 9 juni 2018 van 10.00 tot 12.30 uur.
HH Benedictus- en Bernadettekerk, Winston Churchilllaan 372 in Rijswijk.
Er zijn géén kosten aan deze dag verbonden: de lunch, koffie en thee worden aangeboden
door de DISG.
Bladmuziek van de arrangementen krijg je op 9 juni gratis aangeboden en mag gekopieerd
worden voor je koor.
Onderzocht wordt of we op 9 juni een geluidsopname van de arrangementen kunnen
maken, zodat je ze kunt laten horen aan je koor.
Aanmelden

Aanmelding is noodzakelijk! De organisatie moet weten hoeveel partituren er moeten zijn op de
scratchdag en de catering wil weten hoeveel lunches zij moeten klaarmaken.
Aanmelden vóór 4 juni 2018 op e-mailadres: m.schaap@bisdomrotterdam.nl
Vermeld gaarne: naam en adresgegevens; van welk koor je bent; met hoeveel personen je komt;
tot welke stemsoort (S.A.T.B.) deze personen behoren.
Download de flyer.

Agenda

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.

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
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
23 juni

Studiedag gregoriaans met Musica Gregoriana - Heel (L.)
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
12 augustus

Nederlandse Vespers Maria Tenhemelopneming - St. Adrianuskerk, Naaldwijk
www.nederlandsgraduale.nl
24 augustus – 2 september

Festival oude muziek 2018 – Utrecht
www.oudemuziek.nl/festival
20-23 september

Musica Sacra 2018 – Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl
29 september

Landelijke studiedag KVOK - Rotterdam
www.kvok.nl

www.kvok.nl
13 oktober

Landelijke studiedag KVOK - Groningen
www.kvok.nl
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