Nieuwsbrief “December 2018”
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht
Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores
en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek

Bijeenkomst bezuinigingen koren
De NSGV Utrecht organiseert op zaterdag 16 maart a.s. in de Antoniuskerk in Ede een dag voor
dirigenten, organisten en koorbestuurders. Onder leiding van een dagvoorzitter zal gesproken
worden over de bezuinigingen op koren en kerkmuziek die in veel parochies binnen ons bisdom
plaatsvinden. Aan de hand van een NSGV-brochure zullen we ervaringen uitwisselen en toewerken
naar een aantal criteria waarmee de communicatie kan worden aangegaan met parochiebesturen.
De dag begint om 10.00 uur met ontvangst en zal vanaf 10.30 uur duren tot circa 14.00 uur. De
kosten voor koffie/thee bedragen € 1, -; de lunch dient u zelf te regelen. Het adres van de
Antoniuskerk is Stationsweg 112, 6711 PZ, Ede. De kerk ligt ± 200 meter van station EdeWageningen. Rondom de kerk is ruime parkeergelegenheid voorhanden.

Nieuw gecomponeerde mis Tom Löwenthal
Afgelopen 6 oktober was in Houten de première van de nieuw gecomponeerde mis van Tom
Löwenthal; MISSA ‘CONSOLATRIX AFFLICTORUM’. Op initiatief van het koor ‘Cantilene’ uit Houten,
en met ondersteuning van de NSGV afdeling. Utrecht, schreef Tom Löwenthal deze nieuwe
Nederlandstalige mis.
De opkomst in Houten was buitengewoon goed en met veel enthousiasme is het eindresultaat ook
goed ontvangen. De compositie is voor de meeste koren goed uitvoerbaar en de typische
Löwenthal-‘sound’ zal veel mensen aanspreken.
De partituur is (gratis) te bestellen tegen portokosten.
Stuur eenvoudig een mailtje naar: post@nsgv-aartsbisdom.nl

Vanwege de kersttijd is ons kantoor gesloten van 24 december t/m 3 januari

Het bestuur van de NSGV Utrecht wenst u
fijne feestdagen en een goed 2019

Stichting Vrienden van het Gregoriaans Festival
Van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni 2019 vindt weer het “Nederlands Gregoriaans Festival”
plaats in 's-Hertogenbosch. Zie hiervoor ook: www.gregoriaansfestival.nl
Om dit Festival te kunnen blijven organiseren en deze muziek tot in de verre toekomst onder de
aandacht te kunnen blijven brengen is er de mogelijkheid om lid te worden van de Stichting
Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival. Hierover volgt in het voorjaar een folder met
alle informatie. Voor diegenen die wellicht eerder lid willen worden kunnen contact opnemen:
Stichting Vrienden van het NGF, Ovidiuslaan 29 5216 CL ’s-Hertogenbosch (swgroot@gmail.com)
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Cursus kinderkoordirectie
Vanaf voorjaar van 2019 organiseert Stichting Maestro een Basiscursus Kinderkoordirectie.
In 12 dagdelen krijgt men praktische bruikbare informatie over werkvormen,
communicatie, groepsdynamiek en repertoire. Daarnaast werkt men aan stemvorming,
dirigeertechniek en muzikaal voorstellingsvermogen dat direct wordt toegepast in het
koorpracticum, dat ook onderdeel van de opleiding is. Docent is Coen Swinkels.
Lesplaats: ‘s-Hertogenbosch (St. Janshuis)
Lesdata: 23 februari (informatiebijeenkomst & toelatingstoetsen), 23 & 30 maart, 6 & 13 april, 11,
18 & 25 mei, 8, 15 & 22 juni 2019
Lestijd: zaterdag 10.00 – 12.30 uur (op 23 maart & 25 mei tot 15.30)
Kosten: € 363, - inclusief lesmaterialen
Aanmelden en info: www.stichtingmaestro.nl / info@stichtingmaestro.nl

COORDINATOR ERETEKENEN GEZOCHT
De NSGV Utrecht zoekt nieuwe coördinator Eretekenen. Na jaren van trouwe dienst gaat Cees
Aelbers ons verlaten. De NSGV is hem veel dank verschuldigd voor al zijn werk.
Als coördinator Eretekenen verwerk je de aanvragen voor medailles, oorkondes en kaarsen. Tevens
verzorg je, in samenwerking met de penningmeester, de financiële afhandeling. De tijdsinvestering
is afhankelijk van het aantal aanvragen; een groot deel van de aanvragen komt binnen in de
maanden augustus en september, zodat de onderscheidingen op het Caeciliafeest kunnen worden
uitgereikt. De werktijden bepaal je verder uiteraard zelf.
Het coördinatorschap is een vrijwilligersfunctie. Heb je belangstelling, stuur dan een bericht naar
onze secretaris Marcus de Haard: nsgvutrecht@gmail.com

Koor 2Gether zoekt dirigente
Middenkoor “2Gether” van de parochie van Onze Lieve Vrouw van Amersfoort telt ca. 25 leden. Het
repertoire is modern liturgisch, zowel in het Nederlands als in andere talen zoals Engels, Spaans en
Afrikaans. Het koor wordt begeleid door een pianist en een fluitiste. De liederen zijn meest drie- of
vierstemmig. Het koor repeteert wekelijks op woensdagavond, de dinsdagavond is bespreekbaar.
Regelmatig verzorgt het koor de zang tijdens de viering op zondagochtend in één van de kerken
binnen de parochie.
Gezocht wordt een dirigent die het koor inspirerend leiding kan geven, kennis heeft van de
katholieke liturgie, iets aan stemvorming kan doen en passende liederen zoekt. De combinatie
dirigent/pianist is ook bespreekbaar. Salariëring is volgens richtlijnen van het bisdom. Interesse?
Neemt contact op met Loes Lerou (voorzitter) loes.lerou49@gmail.com

Dirigent zoekt koor
Een ruim ervaren, prestatie- en mensgerichte dirigent zoekt voor de middellange termijn een nieuw
4-stemmig koor dat ook Nederlandstalige kerkmuziek op haar repertoire heeft staan. Hij is in het
bezit van het Testimonium Kerkmuziek en beschik over de muzikale-, menselijke- en technische
vaardigheden om een koor op haar best te laten functioneren en presteren.
Info: Hans Hulsink, tel. 0653 290 645. Email: h.hulsink@hotmail.com
NSGV Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist
Tel: 06 499 573 18 (ma & do)
Email secretariaat: post@nsgv-aartsbisdom.nl
Email eretekenen: eretekenen@live.nl
Tel.: 06 233 794 26 (wo)
Website: www.nsgv.nl/utrecht
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