Inhoudelijk Jaarverslag 2019
Bestuur
Begin 2019 bestaat het bestuur uit: Anthony Zielhorst (voorzitter), Servy Bol (penningmeester),
Katrijn Kuypers (secretaris), Hanneke van der Grinten (lid)
In september geeft Hanneke van der Grinten aan te willen stoppen met het bestuurswerk. Leo
Lousberg heeft dan al aangegeven toe te willen treden tot het bestuur.
Eind 2019 bestaat het bestuur uit Anthony Zielhorst (voorzitter), Servy Bol (penningmeester),
Katrijn Kuypers (secretaris), Leo Lousberg (lid).
Het bestuur heeft 9 keer vergaderd op: 9 januari, 13 februari, 13 maart, 24 april, 5 juni, 3 juli, 4
september, 6 november en 4 december.
Dag van het Gregoriaans ‘Engelen en Duivels’
De tweede “Dag van het gregoriaans” op 9 maart 2019 in Utrecht was een nog groter succes dan in
2018. Er waren 75 deelnemers. De dag werd voorbereid door Servy Bol, Anthony Zielhorst en
Marcel Zijlstra.
Katrijn Kuypers zocht aanvullende financiering. Het KF Hein fonds droeg € 500 bij en het Elise
Mathilde fonds € 2.000. We konden deze dag door het aantal deelnemers en de succesvolle
fondsenwerving met een positief saldo afsluiten.
De openingslezing werd gehouden door Leo Lousberg over kwarttonen in het gregoriaans, het
onderwerp van zijn proefschrift. Daarna volgden deelnemers op drie verschillende niveaus
workshops. Er waren drie docenten: Niveau 1: Gedrukt en geschreven muziekschrift door Marcel
Zijlstra, Niveau 2, Leren zingen van neumen door Hanneke van der Grinten en Niveau 3 verschillende
interpretaties van het gregoriaans door Peter Canniere van het Gregoriaans Centrum in Drongen
(B). Er werd gezamenlijk gewerkt aan een afsluitende Vespers o.l.v. Marcel Zijlstra
Cursuswerk 2019/zomercursus
De internationale cursussen Gregoriaans op de Folkwang universiteit in Essen(D) zijn gestopt. Er
wordt door de ACG gewerkt aan de voorbereiding van een Nederlandse versie van de cursus.
Franco Ackermans wordt gevraagd als cursusleider. Na onderzoek wordt besloten dat en editie in
2019 nog te vroeg is. Er wordt verder gewerkt aan een editie in de zomer van 2020.
Contact wordt gezocht met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium en de
Radbouduniversiteit (Johan Oosterman) beide zonder resultaat.
Beleidsplan 2020-2025
N.a.v. een aantal thema’s wordt besloten om de groep vrijwilligers rond het bestuur uit te nodigen
voor een hei-dag op 31 augustus om na te denken over de inhoud van een nieuw beleidsplan.
De thema’s zijn: 1. Verjonging en verbreding; 2. Communicatie; 3. Opleiding; 4. Onderzoek; 5.
Nieuwe vormen van gregoriaans; 6. Gregoriaans en liturgie.
De dag wordt geleid door een moderator: Maarten van Dijk. Behalve oude bekenden en regelmatige
bezoekers van de Academiedagen, worden ook jonge zangers en dirigenten uitgenodigd. Van de
circa 40 genodigden, zijn er 10 aanwezig. Het blijkt dat een andere datum geschikter zou zijn
geweest, maar er wordt stevig gediscussieerd. Katrijn en Anthony werken de resultaten uit.
Nederlands Gregoriaans Festival
We blijven in gesprek met het Nederlands Gregoriaans Festival. Maar zeker voorafgaand aan het
festival in 2019 loopt de communicatie niet vlot.
In het najaar meldt het voltallige bestuur van het NGF zich met de mededeling dat drie van de vier
bestuursleden per 1 januari 2020 zullen opstappen. Men wil de stichting weer onderbrengen bij de
ACG of opzeggen. Besloten wordt om overname van de stichting te onderzoeken en daar begin 2020
een knoop over door te hakken.

Netwerk
Nederland:
Koninklijk Conservatorium Den Haag: contact via Anthony i.v.m. de Zomercursus.
Organisatie Oude Muziek Utrecht: Katrijn heeft een gesprek aangevraagd bij Xavier Vandaame,
directeur i.v.m. samenwerking.
België:
Een docent van Het Gregoriaans Centrum in Drongen is betrokken bij de Dag van het Gregoriaans
(Peter Canniere). Met het bestuur wordt gesproken over samenwerking i.h.k.v. de zomercursus.
Servy en Katrijn bezoeken de dag voor de kerkmuziek georganiseerd door de Vlaamse organisatie
‘Koor en Stem’ i.s.m. Gregoriaans Centrum in Drongen. Daar worden de nieuwe folders van de ACG
en de zomercursus ten doop gehouden.
Duitsland:
Essen: Met docenten daar is contact over de nieuwe zomercursus in Nederland.
Regensburg: Katrijn volgt de cursus Gregorianik op de Hochschule für katholische Kirchenmusik
in Regenburg en legt daar contact met prof. Dr. Christoph Hönerlage, docent gregoriaans.
Communicatie:
Drukwerk
Er verschijnen 2 nieuwe folders: een 3-slag flyer met nieuw logo en informatie over het ACG en een
3-slag flyer over de zomercursus 2020 in Barchem. Servy laat ook een banner maken.
Nieuwsbrieven
Er verschenen 3 Nieuwsbrieven in 2019
Website/ Facebook
De website Gregoriaans-platform.nl is begin 2018 gelanceerd. De hosting ligt bij Kahlo.
We lopen aan tegen de beperkingen die de webbouwer heeft ingebouwd. Het beperkt ons om de
website vorm te geven zoals wij zouden willen.
Twee mensen werken aan de inhoud van de website: Servy Bol en Teun Timmers voor de ‘agenda’.
Suggesties voor aanpassing van de website worden door de webbouwer niet aangepakt. Eind 2019
wordt besloten uit te kijken naar een nieuwe webbouwer. Servy neemt daarvoor contact op met Ad
van den Kouwen.
Het aantal volgers op Facebook groeit langzaam van circa 220 volgers in 2018 naar 286 in 2019.

