Inhoudelijk Jaarverslag 2018
Bestuur
Het bestuur bestaat uit Anthony Zielhorst (voorzitter), Hanneke van der Grinten (lid) en Servy Bol
(penningmeester, secretaris). In september 2018 is Katrijn Kuypers toegetreden tot het bestuur in
de rol van secretaris. Marcel Zijlstra is als gast bij de vergaderingen aanwezig.
Het bestuur heeft vergaderd op: 21 februari, 11 april, 14 mei, 20 augustus, 31 oktober en 28
november.
Tijdschrift
In 2018 verschijnt het laatste papieren Tijdschrift voor Gregoriaans. Met de titel ‘Requiem’ kwam
het nummer 4 van jaargang 41 (officieel 2016) uit in november 2018.
De redactie van het Tijdschrift en de vrijwilligers rondom opmaak en verzending worden
uitgenodigd voor een etentje na afloop van de Tweede Dag van het Gregoriaans in 2019.
Alle papieren Tijdschriften zijn door Servy Bol gedigitaliseerd en zijn in .Pdf formaat te downloaden
vanaf de site gregoriaans-platform.nl. De artikelen zijn op losse termen te doorzoeken. Ook de
inhoudsopgave van 40 jaar is beschikbaar. Een enorme klus is daarmee geklaard.
Er wordt een nieuwsbrief voorbereid naar alle voormalige abonnementhouders met daarin het
verzoek “vriend” van de Amici te worden. De Nieuwsbrief verschijnt eenmalig per post. De
volgende nieuwsbrieven zullen digitaal worden verzonden.
Website / Facebook
De nieuwe website Gregoriaans-platform.nl is begin 2018 gelanceerd. De hosting ligt bij Kahlo. Er
wordt gedurende het hele jaar nog gesleuteld aan vormgeving en extra mogelijkheden. Met name
de “chat-functie’ kan publieksvriendelijker.
In juni biedt Teun Timmers zich aan als vrijwilliger voor het bijhouden van de Agenda op de
website. Dat levert extra dynamiek op, op de site en binnen het bestuur vanwege de urgentie om nu
nog sneller met de techniek van de nieuwe site aan de slag te gaan.
De Facebook pagina van Amici Cantus Gregoriani wordt aan de website gelinkt. Dat levert veel
beweging op. Het aantal Facebook gebruikers groeit van circa 100 volgers in 2017 naar meer dan
220 in 2018. Dat is nog steeds bescheiden maar de trend is positief.
Academiedag
De allereerste “Dag van het gregoriaans” op 10 maart 2018 in Utrecht was een groot succes. Er zijn
60 deelnemers. De dag werd voorbereid door Riet Gardeniers en Marcel Zijlstra. Servy Bol zocht
aanvullende financiering middels fondsenwerving. De openingslezing werd gehouden door Marcel
Zijlstra over de oorsprong van het gregoriaans, daarna konden deelnemers op verschillende
niveaus workshops volgen. Daarvoor werden vijf docenten aangetrokken. Niveau 1: Gedrukt en
geschreven muziekschrift door Marcel Zijlstra, Niveau 2, Oude handschriften en praktische betekenis
door Rens Tienstra en Niveau 3 voor gevorderden. Hier werden verschillende interpretaties van het
gregoriaans verkend. Docenten waren: Pieter Mannaerts, Tjeerd van de Ploeg en Joachim Kelecom
die Marie-Louise Egbers verving wegens ziekte.
Er werd gezamenlijk gewerkt aan een afsluitende Vespers.
Cursuswerk 2018/zomercursus
Er wordt nagedacht over de opzet van cursuswerk onder de vlag van de ACG. Dit wordt in 2018 nog
niet gerealiseerd.
De internationale cursussen Gregoriaans op de Folkwang universiteit in Essen(D) zijn gestopt. Er
wordt door de ACG gewerkt aan de voorbereiding van het naar Nederland halen van de cursus op
dat niveau.

Netwerk
We blijven in gesprek met het Nederlands Gregoriaans Festival.
Drongen (B): Docenten van Drongen zijn betrokken bij de Dag van het Gregoriaans
Essen (D): Met docenten daar is contact over het overnemen van de zomercursus
Conservatorium Den Haag: wordt betrokken bij de Zomercursus.
Schola’s in Nederland worden uitgenodigd zich aan te melden op Gregoriaans-platform.nl

