
Amici Cantus Gregoriani 

DAG VAN HET GREGORIAANS 2021 
 

BUITENGEWOON 
gregoriaans aan de andere kant van de kerkmuren 

 
 
Vele eeuwen lang floreerde het gregoriaans in de beslotenheid van kerken en kloosters. Maar ook 
toen al gingen af en toe de deuren open en waren er gelegenheden waarbij de gewone man of 
vrouw het gregoriaans op straat kon horen. Pieter Mannaerts vertelt erover in zijn lezing, waarin 
magie, rituelen en processies centraal staan.  
Ook in de afgelopen decennia is het gregoriaans zijn eigen weg gegaan. Bij een steeds verdergaande 
afbrokkeling van de katholieke kerk vond het zijn weg naar ontelbare liefhebbers én kenners, die ook 
buiten de liturgie de schoonheid van het gregoriaans en daarmee de boodschap van het gezongen 
Woord Gods wilden blijven horen. Gregoriaans op het concertpodium, programmering volgens niet-
liturgische uitgangspunten. Ensemble Voces Caelestes brengt een programma dat geïnspireerd is op 
het werk van beeldend kunstenares Agnes de Kok. Zij fotografeerde haar tuin en deze foto’s werden 
de leidraad voor de keuze van gregoriaanse gezangen, die tijdens het lunchconcert zullen klinken. 
Ook de ACG opent graag haar deuren. Zo worden de gezongen vespers van deze Dag van het 
Gregoriaans georganiseerd in samenwerking met het Vlaams initiatief Ad Vesperas.  
Een lezing, een lunchpauzeconcert, een boekentafel waar gregoriaanse boeken achtergelaten én 
meegenomen kunnen worden, gezongen vespers, maar ook een prachtig aanbod aan workshops: de 
Dag van het Gregoriaans 2021, een buitengewoon evenement voor liefhebbers en kenners van het 
gregoriaans. 
 

PROGRAMMA 

9.30      Inloop / koffie & thee / boekentafel  
10.00    Korte opening door Anthony Zielhorst, voorzitter ACG & Lezing Pieter Mannaerts 
10.45    PAUZE koffie & thee / boekentafel 
11.15    Workshop naar keuze* o.l.v. Marcel Zijlstra, Rens Tienstra of Pieter Mannaerts 
12.45    Lunch (optie: bestellen of zelf meebrengen) koffie & thee / boekentafel 
13:15  ‘De aarde zingt’, lunchpauzeconcert door Voces Caelestes o.l.v. Hanneke van der Grinten     
14.00  Voorbereiding Vespers o.l.v. Hanneke van der Grinten 
15.00    PAUZE koffie & thee / boekentafel 
15.15    Vervolg workshop naar keuze* o.l.v. Marcel Zijlstra, Rens Tienstra of Pieter Mannaerts 
16.25    Verzamelen voor Vespers 
16.30    Vespers (i.s.m. Ad Vesperas en Centrum voor Gregoriaans Drongen, België) voor de feestdag 
van de Heilige Dionysius van St-Denis (bisschop en martelaar, 3e eeuw na Chr.) o.l.v. Hanneke van der 
Grinten 
17.15    Afsluiting en mededelingen 
17:30  Einde 

 



* TOELICHTING BIJ DE WORKSHOPS: 
 
1) Workshop voor beginners o.l.v. Marcel Zijlstra:  

Basisbegrippen 
Deze workshop is een inleiding tot een aantal basisbegrippen van het gregoriaans: de oudste 
notatievormen (neumen), het gangbare schrift (kwadraatnotatie) en de gregoriaanse 
modusleer. Deze begrippen worden zingend verkend. 

 
2) Workshop voor gevorderden o.l.v. Rens Tienstra:  

Vertoning en Betonung 
  De wisselwerking tussen tekstselectie, - compilatie en accentuering (Betonung) en   

daadwerkelijke toonhoogtes (vertoning) is een bijzondere en verrassende eigenschap van het  
gregoriaans, die inzicht geeft in de oorspronkelijke beleving van bepaalde teksten. In deze 
workshop wordt dieper ingegaan op die processen en mogelijke redenen daartoe. 
 

3) Workshop voor gevorderden o.l.v. Pieter Mannaerts:  
Processionale van Tongeren, van notatie naar uitvoering 
In deze workshop vergelijken we enkele processiegezangen uit het Processionale van 
Tongeren met oudere notaties voor dezelfde gezangen en onderzoeken de uitgangspunten 
voor een verantwoorde uitvoering ervan.  

 
 

 
 
Plaats: Pieterskerk Utrecht 
Kosten: € 50,- (incl. koffie / thee) 
Kosten lunch: € 9,- (optioneel) 
Aanmelden: vóór 1 oktober 2021 
 
   


