
                  Zomercursus Gregoriaans 2021      
  
 Stichting Amici Cantus Gregoriani                                             

i.s.m. Koninklijk Conservatorium Den Haag (afd. Oude Muziek) 
 

 

 LEZINGEN: DE METHODOLOGIE VAN DE RESEARCH 
__________________________________________________________________________________ 
 

Lezingen 
 

 De lezingen die dagelijks worden gegeven tijdens de Zomercursus Gregoriaans brengen het verband 
aan tussen theorie en praktijk. Omdat handschriften-onderzoek voor het gregoriaans van groot 
belang is, zijn de lezingen volledig gewijd aan de relatie tussen onderzoek en uitvoeringspraktijk: de 
methodologie van manuscriptonderzoek, editietechniek en de interpretatie van de klinkende muziek. 
De opzet is hierbij chronologisch.  

 
maandag Debatten over het gregoriaans vanaf ca. 1800  

 en het onderzoekswerk van Solesmes 

Joost van Gemert 

dinsdag Gregoriaanse semiologie (Cardine) Marcel Zijlstra 

woensdag Melodievariatie in het gregoriaans van de noordelijke Lage Landen Rens Tienstra 

donderdag Onderzoek naar signaaltonen / microtonen  Leo Lousberg 

vrijdag Melodieën restitueren (AISCGre) Franco Ackermans 

 
Elke lezing demonstreert de repercussies van het onderzoek op de uitvoeringspraktijk op een wijze 
die toegankelijk is voor cursisten op basisniveau en uitdagend voor de gevorderden. 
Let wel: de lezingen worden in het Engels gegeven. Van de lezingen zijn samenvattingen beschikbaar, 
in twee talen: Nederlands en Engels. 

 
Avondprogramma 
 
Elke avond vindt een lezing of concert plaats. 
 

maandag Debatten over het gregoriaans vanaf ca. 1800  

  en het onderzoekswerk van Solesmes 

Joost van Gemert 

dinsdag Betekenis van gregoriaans voor de West-Europese cultuur  Antoine Bodar 

woensdag  Oude Handschriften van de Universiteit Utrecht  Bart Jaski 

donderdag  Concert: afwisseling gregoriaans en polyfonie Docenten & friends 

vrijdag Slotpresentatie Cursisten 

 
 
Gezongen officie 
  
Aan het begin en het einde van de cursus wordt het repertoire in zijn oorspronkelijke kader geplaatst 
met een liturgische uitvoering van een deel van het Officie: de Vespers van de betreffende dag. Dit 
biedt degenen voor wie het repertoire relatief nieuw is, de kans om met de liturgische context kennis 
te maken, op maandag luisterend en op vrijdag zingend. 
Op maandagavond zullen de vespers gezongen worden door de Schola Cantorum Amsterdam.  


