Dag van het gregoriaans – 9 maart 2019 – Engelen en duivels
Angelis suis mandavit de te
DAG VAN HET GREGORIAANS

ZA 9 MAART 2019 10.00 – 17.30 UUR
PIETERSKERK, PIETERSKERKHOF 3 UTRECHT
Tweede ‘Dag van het Gregoriaans’ van de Stichting
Amici Cantus Gregoriani
Met drie workshops*, een lezing door Dr. Leo Lousberg
over zijn proefschrift: ‘Microtonen volgens Augustinus:
neumen, semiotiek en retoriek in Romeins-Frankische
liturgische gezangen’ en het zingen van de Vespers.
Zaterdag 9 maart gaat dit jaar vooraf aan de eerste
zondag van de Vasten: in het Zondagsevangelie wordt
Jezus door de duivel op de proef gesteld met een vers uit
psalm 90: Angelis suis mandavit de te: Hij heeft de
Engelen opgedragen u op al uw wegen te bewaken.
Vandaar het thema van deze dag: Engelen en duivels.

* Je krijgt achtergrondinformatie over het ontstaan van
het Gregoriaans, plaats en functie in het kerkelijk ritueel en betekenis voor de westerse
cultuur.
* Je zingt op je eigen niveau. Er kan gekozen worden uit drie workshops.
* Je neemt deel aan de Vespers ter afsluiting van de dag. De vespergezangen worden in
de loop van de dag ingestudeerd, gedifferentieerd naar niveau.
Docenten:
Marcel Zijlstra – beginners (groep a) Over de beginselen van het kwadraatschrift en
het neumenschrift.
Hanneke van der Grinten – gevorderden (groep b) Over de neumen en hun
betekenis.
Joachim Kelecom – ver-gevorderden (groep c) Over de interpretatie van het
gregoriaans.
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Lezing dr Leo Lousberg
PAUZE
Start drie workshops
Concert Gregoriaans Koor Utrecht
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Vervolg drie workshops
Repetitie Vespers
PAUZE
Vervolg drie workshops
PAUZE
Vespers
Afsluiting

Aan de Dag van het Gregoriaans kunnen maximaal 100 personen deelnemen.
Aanmelden vóór 1 maart 2019 via de webshop op https://www.gregoriaansplatform.nl/winkel/
Kosten € 45,- exclusief lunch. Een lunch (2 broodjes en een kop soep) kan bij
aanmelding besteld worden voor € 7,50.

