Dag van het Gregoriaans – zaterdag 17 oktober 2020 van 10:00 – 17:30 uur
Bron van inspiratie - Fons aquae salientis
Stichting Amici Cantus Gregoriani (ACG) organiseert voor de derde keer de
‘Dag van het Gregoriaans’ voor liefhebbers van de gregoriaanse muziek, ons
oudste muzikale erfgoed in Europa.
Bijna traditiegetrouw wordt deze dag weer georganiseerd in de Pieterskerk,
Pieterskerkhof 3, 3512 JR Utrecht.
Het thema van deze dag is: "Bron van inspiratie (Fons aquae salientis)”.
Na de opening door de voorzitter begint de dag met een plenum: een lezing
voor alle deelnemers. Dit jaar wordt de lezing verzorgd door Pieter
Mannaerts, die de geschiedenis van het gregoriaans onder de loep neemt.
Waar en wanneer kwam de Middeleeuwse mens gregoriaans in zijn leven tegen?
Vervolgens zijn er drie parallelle workshops: voor beginners, waarin de beginselen van het
kwadraatschrift en het neumenschrift worden onderricht, voor gevorderden die dieper ingaat op de
neumen en hun betekenis en voor de ver-gevorderden over de verschillende interpretaties van het
gregoriaans. Het koor Voces Caelestes zal ons verrassen met een bijzonder lunchconcert.
Halverwege de dag worden in het plenum de Vespergezangen gezamenlijk gerepeteerd onder leiding
van Hanneke van der Grinten.
De workshops worden dit jaar geleid door Marcel Zijlstra (beginnersgroep), Rens Tienstra
(gevorderden groep) en Pieter Mannaerts (ver-gevorderden groep).
De dag wordt afgesloten met het gezamenlijk zingen van de vespers: de vooravond van de derde
zondag in de Veertigdagentijd Oculi mei semper ad Dominum.
De Dag van het Gregoriaans is dé ontmoetingsplaats voor mensen die zich voor deze muziek
interesseren. Het is een feest om mee te maken, een minifestival waar het zelf zingen voorop staat.

09:30 - 10:00 Inloop koffie / thee
10:00 – 10:45 Lezing Pieter Mannaerts
10:45 – 11:00 PAUZE koffie / thee
11:00 – 12:45 Workshop I
12:45 – 14:00 Lunchconcert en lunch

14:00 – 14:45 Voorbereiding Vespers
14:45 – 15:00 PAUZE koffie / thee
15:00 – 16:15 Workshop II
16:15 – 16:30 Korte PAUZE
16:30 – 17:15 Vespers
17:15 – 17:30 Afsluiting en mededelingen

Aan de Dag van het Gregoriaans kunnen maximaal 100 personen deelnemen.
Aanmelden graag vóór 1 oktober 2020 via www.gregoriaans-platform.nl
Kosten € 45,00 voor de dag exclusief lunch.
Kosten € 52,50 voor de dag inclusief lunch.
Een lunch bestaat uit 2 broodjes, een kop soep en fruit.

