
 
 
Nieuwsbrief 2019 nr. 1 
 
Beste (oud) abonnee van het Tijdschrift voor 
Gregoriaans,  
 

De Amici Cantus Gregoriani (ACG) gaat digitaal. We 
hebben al uitgebreid stil gestaan bij het stoppen van 
het papieren Tijdschrift voor Gregoriaans en het 
laatste exemplaar met als titel ‘Requiem’ ligt als het 
goed is bij uw stapel gelezen post. 
 
We gaan inmiddels verder met de organisatie van het 
Dag van het gregoriaans en het verder door 
ontwikkelen van de website gregoriaans-platform.nl. 
U vindt er meer over in deze eerste nieuwsbrief die 
voortaan ook alleen digitaal verschijnt. U kunt hem 
blijven ontvangen als u ons uw email-adres doorgeeft. 
 

Tijdschrift 
Inmiddels zijn alle papieren tijdschriften 
gedigitaliseerd en terug te vinden op de website 
gregoriaans-platform.nl. Onder het kopje publicaties 
zijn alle nummers te vinden en stuk voor stuk te 
downloaden. 
 
 

Tweede Dag van het Gregoriaans 
Zaterdag 9 maart 2019 
 

 
 
 
 

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 
Peter Canniere – ver-gevorderden (groep c) Over de 
interpretatie van het gregoriaans. 
(Helaas moest Joachim Kelecom om persoonlijke 
redenen afzeggen).  
 
Programma Tweede dag van het Gregoriaans 
 

9.30 Inloop koffie / thee 
10.00 Lezing dr Leo Lousberg 
10.45 PAUZE 
11.00 Start drie workshops 
12.00 Concert Gregoriaans Koor Utrecht 
12.30 LUNCH 
13.30 Vervolg drie workshops   
14.30 Repetitie Vespers 
15.00 PAUZE 
15.30 Vervolg drie workshops 
16.30 PAUZE 
16.45 Vespers 
17.30 Afsluiting 
 

Aan de Dag van het Gregoriaans kunnen maximaal 
100 personen deelnemen. 
Aanmelden vóór 1 maart 2019 via www.gregoriaans-
platform.nl 
 

Kosten € 45,- exclusief lunch. Een lunch (2 broodjes en 
een kop soep) kan bij aanmelding besteld worden 
voor € 7,50. 
 

http://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.gregoriaans-platform.nl/


 
workshop Dag vh gregoriaans 2018 

 

Facebook 
Behalve op gregoriaans-platform.nl, kunt u de ACG 
ook volgen op Facebook. 
https://www.facebook.com/Amici.Cantus.Gregoriani/ 
We houden hier de nieuwtjes van anderen bij, 
schola’s in Nederland en België – voor zover die ook 
op Facebook zitten -  maar ook Gregoriaanse 
organisaties in het buitenland. Mededelingen over 
cursussen in heel Europa worden op deze facebook 
pagina vermeld, concerten van schola’s worden 
ge’liked’ en af en toe kunnen we het niet laten om 
een grappig bericht te delen. 
 

Schola’s doorgeven 
Staat uw schola al op onze website? Vul het profiel in 
en kondig uw concerten aan via de ACG. 
Mededelingen en oproepen zijn ook welkom. 

 

Vriend worden van de stichting ACG 
Voorheen ondersteunde u de ACG via uw bijdrage aan 
het Tijdschrift. Dat vervalt nu we geen abonnementen 
meer verkopen. U kunt ons nog steeds blijven steunen 
door Vriend te worden (Amicus of Amica) van de ACG.  
Bij een donatie vanaf € 45,- ontvangt u regelmatig 
onze nieuwsbrief. Maakt u meer dan € 75,- aan ons 
over dan bieden we korting aan op de dag van het 
gregoriaans of een concert per jaar. 
 

ANBI 
De ACG heeft een ANBI status. Om als culturele ANBI 
aangemerkt te worden moet een instelling voor 
minstens 90% actief zijn op cultureel gebied.  
Wij voldoen hieraan, en dat betekent dat onze 
donateurs van een extra belastingvoordeel profiteren.  
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra 
giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte 
inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift 
aftrekken. Ondernemingen die onder de 
vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het 
bedrag van de gift aftrekken in de aangifte 
vennootschapsbelasting.  
 

Ander nieuws 
 

Platform voor gregoriaans 
De ACG organiseert allerlei op het gebied van 
gregoriaans, maar we zijn niet de enigen. Ook van uw 
activiteiten maken we graag melding om zo het 
gregoriaanse muziekleven in breed perspectief te 
zetten. 
Vele schola’s maken reeds gebruik van het 
Gregoriaansplatform om hun berichten met u te 
delen. Zorg ook dat uw activiteiten op het platform 
komen. Samen laten we zien wat het speelveld van 
gregoriaans in Nederland is. 
 
** Oud ACG bestuurslid Annet Verhoeven-Kooy 
overleden 
Het bericht van het overlijden van Annet Verhoeven – 
Kooij op  22 november 2018 kwam voor ons, het 
bestuur van Amici Cantus Gregoriani, als een 
verrassing. Annet  was 86 jaar en is rustig uit het leven 
weggegleden…  
 

 
De Stichting Nederlands Gregoriaans Festival 
organiseert iedere twee jaar een driedaags festival (in 
2019 is dat op vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 
juni!) dat uniek is in Nederland. Gregoriaans 
repertoire wordt er ten gehore gebracht - zo veel 
mogelijk in samenhang met andere kunstuitingen als 
dans, beeldende kunst, theater en eigentijdse muziek 
(zowel vocaal als instrumentaal). Ook wordt een 
aantal facetten van de bestudering en hedendaagse 
uitvoeringspraktijk in workshops en lezingen 
geëxpliciteerd. 
http://www.gregoriaansfestival.nl/festival 
 

Goede week op de website!  
Stuur uw concertprogramma voor de Goede week 
naar ons toe voor een compleet overzicht van alle 
uitvoeringen. 
 

Deze nieuwsbrief wordt u aangeboden door: 

Het bestuur van de ACG 
Anthony Zielhorst, voorzitter 
Servy Bol, penningmeester 
Katrijn Kuypers, secretaris 
Hanneke van de Grinten, lid 
Marcel Zijlstra, lid 
 

Vele vrijwilligers ondersteunen het bestuur bij deze 
nieuwe en spannende transitie naar een nieuwe 
toekomst voor het ACG.   
 

Wilt u ook uw activiteit in de nieuwsbrief plaatsen? 
Neem dan contact op met het secretariaat van de 
Stichting Amici Cantus Gregoriani. 

https://www.facebook.com/Amici.Cantus.Gregoriani/

