
 

Weekend van het Gregoriaans 
Den Bosch, 11 en 12 juni 2022 

 

Twee dagen vol verdieping, inspiratie en ontmoeting, in de stad die het gregoriaans nog altijd ademt. 

Als opmaat naar het internationale festival in 2023, biedt het Weekend van het Gregoriaans een 

breed programma met doe-het-zelf workshops, concerten, lezingen en nog heel veel meer. Je ervaart 

niet alleen de kracht en verstilling van het gregoriaans, maar ook de historische context waarin deze 

muziekvorm tot bloei kwam. En… hoe het kunstenaars van vandaag nog steeds inspireert! 

 

Een passepartout geeft je recht op een gratis festivalgids t.w.v. € 4,50 én vrije toegang tot ALLE 

onderdelen van de betreffende dag(en)! 

 

Ga naar de ticketshop 

 

 

Programma zaterdag 11 juni 
 

09:00-19:00 
Zwanenbroedershuis 
Gratis 

Boeken- en cd-markt 
Gedurende het hele festival kun je het Zwanenbroedershuis binnenlopen 
en rondsnuffelen in de boeken- en cd-markt van het festival. Tevens haal 
je hier je programmagids met alle nodige informatie over het festival. 
 

09:30-12:00 
Stadsklooster San 
Damiano 
Losse kaartprijs: € 20 

Het gregoriaans van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap -  
workshop door Cappella Pratensis 
In deze workshop ga je unieke werken zingen uit de vermaarde Bossche 
Koorboeken. In het handschrift Ms. 162, een antifonale, vinden we een 
repertoire voor de liturgie rond de Heilige Maria Magdalena, een 
belangrijk feest bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, met o.a. fraaie 
gerijmde psalmantifonen voor de vespers. Samen gaan we ontdekken 
hoe we deze prachtige oude noten tot leven kunnen brengen! 
De workshop wordt in het Nederlands gegeven, door Stratton Bull en 
Pieter De Moor. 
 

09:30-12:00 
Sint-Catharinakerk 
Losse kaartprijs: € 20 

Masterclass begeleiding en improvisatie van gregoriaans op orgel 
Aan de hand van het Pinksterrepertoire gaat organist Marcel Verheggen 
met zijn cursisten aan de slag met het begeleiden van het gregoriaans, en 
het improviseren op gregoriaanse thema’s. Rond de speeltafel van het 
Vollebregt-orgel is voldoende ruimte voor een klein publiek, dus kom 
vooral langs en wees getuige van dit fascinerende leerproces! 
 

12:30-13:30 
Sint-Janskathedraal 
Gratis 

Gregoriaans gezongen mis door Schola Cantorum Karolus Magnus 
De reguliere zaterdagmiddagmis in de Sint-Janskathedraal zal worden 
omlijst met gregoriaanse gezangen door de Schola Cantorum Karolus 
Magnus uit Nijmegen. 
 

 

https://eventix.shop/q89grwgb


 

Programma zaterdag 11 juni (vervolg) 

 
13:45-14:30 
Sint-Janstoren 
Gratis 

Beiaardconcert 
Stadsbeiaardier Joost van Balkom stelde speciaal voor deze editie van het 
Nederlands Gregoriaans Festival een programma samen met werk van 
Brabantse componisten, stuk voor stuk geïnspireerd op het gregoriaans. 
 

14:30-15:30 
Zwanenbroedershuis 
Losse kaartprijs: € 15 

Erasmus: dwarsdenker in de muziek 
Met haar biografie Erasmus: dwarsdenker sleepte Sandra Langereis de 
prestigieuze Libris Geschiedenisprijs in de wacht. In deze lezing legt ze 
het accent op Erasmus’ eigenzinnige visie op kerkmuziek. 
 

16:00-16:30 
Sint-Janskathedraal 
Gratis 

Orgelconcert door jong talent Maarten Wilmink 
De Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff nodigt regelmatig talentvolle 
jonge organisten uit voor een zaterdagmiddagconcert. In dit concert, dat 
in het teken staat van het Nederlands Gregoriaans Festival, horen we de 
21-jarige Maarten Wilmink. Hij studeert aan het conservatorium van 
Rotterdam en volgt improvisatielessen bij Aart Bergwerff en Hayo 
Boerema. 
 

17:00-18:00 
Sint-Janskathedraal 
Gratis 

Vespers door Schola Cantorum Amsterdam 
De muzikale invulling van de reguliere vesperviering in de Sint-
Janskathedraal zal deze dag worden verzorgd door de Schola Cantorum 
Amsterdam. Het afsluitende Maria-antifoon en gebed zal voor deze 
gelegenheid worden uitgebouwd met het gregoriaanse Stabat Mater, in 
de kapel bij de Zoete Lieve Moeder van de kathedraal. 
 

18:15-19:30 
Zwanenbroedershuis 
Losse kaartprijs: € 20 

Broederschapsmaaltijd 
Een moment van ontspanning, deze verbroederende maaltijd in de 
historische Grote Zaal van het Zwanenbroedershuis! 
 

20:00-21:00 
Sint-Catharinakerk 
Losse kaartprijs: € 20 

Avondconcert door Graces & Voices 
Het Weense vocale ensemble Graces & Voices zingt zowel gregoriaanse 
als hedendaagse meerstemmige muziek op hoog professioneel niveau. 
Opgericht in 2011 door twee dirigenten Adrija Čepaitė en Antanina 
Kalechyts, heeft het ensemble een internationale reputatie opgebouwd 
met voortreffelijke opnames en inspirerende concerten in talloze 
Europese landen. 
In dit concert in de fraaie neo-byzantijnse Sint-Catharinakerk zal het 
gregoriaans centraal staan. 

 

  



 

Programma zondag 12 juni 
 

09:30-19:00 
Zwanenbroedershuis 
Gratis 

Boeken- en cd-markt 
Gedurende het hele festival kun je het Zwanenbroedershuis binnenlopen 
en rondsnuffelen in de boeken- en cd-markt van het festival. Tevens haal 
je hier je programmagids met alle nodige informatie over het festival. 
 

10:00-11:00 
Sint-Janskathedraal 
Gratis 

Gregoriaans gezongen mis, live op NPO1 
De reguliere zondagochtendmis in de Sint-Janskathedraal wordt deze dag 
live uitgezonden op televisiezender NPO1, en muzikaal ondersteund met 
gregoriaanse gezangen door de Schola Cantorum ’s-Hertogenbosch 
onder leiding van Jeroen Felix. 
 

11:30-14:00 
Zwanenbroedershuis, 
proostenzaal 
Losse kaartprijs: € 20 

Het gregoriaans voor Trinitatis – workshop door Rens Tienstra 
In deze workshop gaat Rens Tienstra (gepromoveerd op het Laaglandse 
gregoriaans) dieper in op het gregoriaans dat specifiek voor deze zondag 
is geschreven: Trinitatis. Een collectie rijke en veelsoortige gezangen van 
eigen Laaglandse bodem, gecomponeerd door de middeleeuwse 
alleskunner Stefanus van Luik. Verdieping, inspiratie en vooral veel 
zingen. De workshop is in het bijzonder bedoeld voor geïnteresseerden 
en beginnende zangers, maar ook voor ervaren zangers valt er genoeg te 
ontdekken. 
 

14:00-16:00 
Zwanenbroedershuis 
Losse kaartprijs: € 10 

Ontdek de middeleeuwen - workshop 1: verluchting en kalligrafie 
In het Zwanenbroedershuis ligt een collectie schitterende 15e- en 16e-
eeuwse gregoriaanse en polyfone koorboeken, waaronder drie uit het 
beroemde atelier van Petrus Alamire. Onder hetzelfde dak laat het 
Nederlands Verluchters- en Calligrafengilde je met eigen ogen en handen 
ervaren hoe deze rijk versierde middeleeuwse boeken werden gemaakt. 
 

14:00-16:00 
Tuin van de Sint-
Janskathedraal 
(a/d Hinthamerstraat) 
Losse kaartprijs: € 10 

Ontdek de middeleeuwen - workshop 2: renaissancedansen 
Het laatmiddeleeuwse Den Bosch was een stad van vroomheid, maar ook 
van levendig vertier. De fameuze Bossche Stadspijpers, beiaardier Joost 
van Balkom en een groep ervaren renaissancedansers geven hiervan een 
sprankelende demonstratie. En als je wilt kun je meedoen! 
De workshop duurt drie kwartier wordt gegeven in twee tijdsblokken, 
beginnend om 14 en 15 uur. 
 

16:00-17:00 
Zwanenbroedershuis 
Losse kaartprijs: € 15 

Tibi silentium laus - stilte en liturgie in de spiritualiteit van de kartuizers 
In deze lezing geeft prof. dr. Peter Nissen (Radboud Universiteit) een 
beschouwing op de kartuizers, hun eigen vorm van monastiek leven en 
hun spiritualiteit, en de doorwerking daarvan in hun liturgie. De 
kartuizers hadden vanaf 1466 een klooster nabij 's-Hertogenbosch. Ten 
tijde van de Opstand tegen Spanje zochten zij hun toevlucht in de stad 
zelf. In 1641 vertrokken de laatste kartuizers uit 's-Hertogenbosch naar 
Antwerpen. 
 

 



 

Programma zondag 12 juni (vervolg) 
 

17:30-18:30 
Sint-Janskathedraal 
Losse kaartprijs: € 20 

Slotconcert door Cappella Pratensis mmv Geerten Liefting, orgel 
Het vocale ensemble Cappella Pratensis, gevestigd in Den Bosch, is 
wereldwijd bekend als vertolker van 15e en 16e-eeuwse polyfone en 
gregoriaanse muziek. In dit concert laat het ensemble de schitterende 
polyfone Missa Ave maris stella van Josquin Desprez horen, afgewisseld 
met twee imposante werken voor orgel en gregoriaans mannenkoor van 
de hedendaagse Franse componisten Olivier Latry en Marcel Dupré. Het 
hoofdorgel van de Sint-Janskathedraal wordt daarbij bespeeld door 
Geerten Liefting. 
 

18:30-19:30 
Zwanenbroedershuis, 
Tuinkamer en tuin 
Gratis; exclusief voor 
festivalgangers  

Afsluiting 
Na twee dagen vol muziek, lezingen en workshops is het tijd voor 
ontspanning! Wees welkom om met ons in de tuinzaal en tuin van het 
Zwanenbroedershuis het glas te heffen en een hapje te nemen op een 
mooi en geslaagd Weekend van het Gregoriaans. En alvast inspiratie te 
delen voor de internationale editie van het Nederlands Gregoriaans 
Festival in juni 2023. 
 

 

 


