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Bestuur
In 2019 bestond het bestuur uit:
- Laurens Felix - voorzitter (+ opstellen begrotingen/fin.verantwoordingen)
- Yvonne Nobel - secretaris
- Jacinta Wetzer - lid
- Frans Bullens - lid
- Ben van der Sterren - geen penningmeester meer, maar regelt de betalingen.
- Riet Gardeniers - geen bestuurslid meer, maar woont de vergaderingen bij, tot aan het festival medio juni.
- Hedwig van Grinsven – doet PR- / productiewerkzaamheden + website (tegen betaling)
Het bestuur heeft 13x vergaderd in Babel in ’s-Hertogenbosch op:
23 januari, 2 februari, 1 maart, 20 maart, 5 april, 26 april, 22 mei, 5 juni, 27 juni, 22 augustus,
26 september, 9 oktober (met St. Vrienden), 6 november (met St. Amici Cantus Gregoriani in Utrecht).
Medio augustus geven Laurens Felix en Jacinta Wetzer aan hun bestuurswerk per 1 januari 2020 te willen
beëindigen. Dat doet Frans Bullens ertoe besluiten ook te stoppen.
In het najaar is overleg gevoerd met de St. Vrienden van het NGF en met de ACG om te bekijken waar het
festival ondergebracht zou kunnen worden. ACG heeft besloten overname te onderzoeken en begin 2020
een besluit te nemen.
_______________________________________________________________________________________________________________
Nederlands Gregoriaans Festival
14 juni – 15 juni – 16 juni in ’s-Hertogenbosch – op diverse locaties in de binnenstad –
3.500 bezoekers / deelnemers – ca. 20% meer dan bij vorige festival

Thema: Werk in uitvoering…
Het Nederlands Gregoriaans Festival is een driedaags festival dat medio juni 2019 plaatsvond in de
Bossche binnenstad. Daarbij werd een staalkaart getoond van interpretaties en uitvoeringen van het
gregoriaans. Met innovatieve elementen zoals het educatieproject gregoriaans voor middelbare scholieren
door zanggroep Wishful Singing. Ensemble Organum trad op met gregoriaanse gezangen van de vierde tot
de dertiende eeuw. In de festivalcompositie 'Planctus Cygni’ van componist Gerard Beljon werden
dwarsverbanden gelegd door elementen uit het gregoriaans te combineren met technieken uit andere
culturen. De compositie bestond uit drie delen: deel 1 en 2 i.o.v. het NGF en deel 3 i.o.v. November Music.
Alledrie de delen werden uitgevoerd. In Babel was een informatiemarkt ingericht. En traditiegetrouw
vond in de kathedraal de schola-estafette plaats.
Artistieke leiding
Marcel Zijlstra en Hans Leenders.
Locaties
Babel (voorheen De Muzerije), Grote Kerk, St.-Janskathedraal, Willem II concertzaal.
Sponsors
Prins Bernard Cultuurfonds, Gemeente ‘s-Hertogenbosch (Fonds Locaal Effectief), Hendrik Muller fonds,
KISG St. Gregorius, Zabawas, St. Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival.
Babel is partner van het festival.
Yvonne Nobel, secretaris NGF
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