LAETARE
Gregoriaanse Academie
10 maart 2018
10:00 – 18:00 uur
PIETERSKERK UTRECHT
Kosten: € 35,Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert voor liefhebbers een dag vol
gregoriaanse activiteiten. Iedereen is van harte welkom om actief deel te nemen.
Je krijgt achtergrondinformatie over het ontstaan van het gregoriaans, plaats en
functie in het kerkelijk ritueel en de betekenis voor de westerse cultuur.
Je gaat zingen op je eigen niveau.
Er kan gekozen worden uit drie clinics.
•

clinic A voor beginners (Marcel Zijlstra):
Gedrukt en geschreven muziekschrift leren uitvoeren.

•

clinic B verdieping (Rens Tienstra):
Oude handschriften en de praktische betekenis ervan leren kennen.

•

clinic C voor gevorderden (Marie-Louise Egbers, Pieter Mannaerts en Tjeerd
van der Ploeg:
Verschillende interpretaties van het gregoriaans verkennen.

Afsluiting van de dag:
Je wordt uitgenodigd deel te nemen aan de gezamenlijke VESPERS ter afsluiting
van de dag. Het repertoire zal in de loop van de dag worden ingestudeerd.
Aan LAETARE kunnen maximaal 100 personen deelnemen.
Aanmelden vóór 1 maart 2018 via:
info@gregoriaans-platform.nl

Dag van het gregoriaans
9.30-10.00

Ontvangst, koffie en thee

10.00-10.45

PLENUM
PLENUM: lezing/workshop
historie en begrip gregoriaans
Marcel Zijlstra

10.45-11.00

Pauze

Pauze

Pauze

11.00-12.00
workshop I

Beginners
Marcel Zijlstra

Neumen
Rens Tienstra

Interpretatie
Marie Louise Egbers

12.00-12.30

Concert

Concert

Concert

12.30-14.00

Lunch

Lunch

Lunch

14.00-15.00
workshop II

Beginners
Marcel Zijlstra

Neumen
Rens Tienstra

Interpretatie
Tjeerd vd Ploeg

15.00-15.45

Repetitie vespers

Repetitie Vespers

Repetitie Vespers

15.45-16.00

Pauze, koffie thee

Pauze

Pauze

16.00-17.00
workshop III

Beginners
Marcel Zijlstra

Neumen
Rens Tienstra

Interpretatie
Pieter Mannaers

17.00-17.15

Pauze

Pauze

Pauze

17.15-18.00

VESPERS

VESPERS

VESPERS

PLENUM

De dag begint met een PLENUM, waarin op activerende wijze alle deelnemers leren over
wat gregoriaans is, hoe het is ontstaan en waar het vandaan komt.
Vervolgens zijn er drie parallelle clinics:
• Clinic A voor beginners, waarin de beginselen van het kwadraatschrift en het
neumenschrift worden onderricht.
• Clinic B, die dieper ingaat op de neumen en hun betekenis.
• Clinic C, die met een groep gevorderden verschillende interpretaties van het
gregoriaans gaat verkennen.
In alle clinics worden daarnaast gezangen voor de vespers van die avond ingestudeerd,
gedifferentieerd naar niveau.

