
Projet Grégorien de Queuille   
Een week gregoriaans zingen in de Auvergne  

 

Wat?  
Maandag t/m vrijdag werken we van 10:00 tot 12:30 in het mooie kerkje van Queuille aan de gezangen  
behorend bij deze periode van het kerkelijk jaar.  
Met aandacht voor onder andere de relatie van tekst en muziek, de neumen en tekstritme. Vrijdagmiddag 
presenteren we voor publiek in hetzelfde kerkje.  
De middagen zijn vrij zodat de prachtige vulkanische streek volop verkend kan worden. U bent gast van Ed 
en Corrie Catijn en verblijft bij ons in onze Boerderij of in het Maison Neuve. Wij zorgen voor ontbijt (bij 
mooi weer buiten!), lunch en ’s avonds een warme maaltijd. De muzikale leiding is in handen van Ed Catijn  
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij enige ervaring hebben met het zingen van gregoriaans.  
 

Wanneer  
Van zondag 7 tot zaterdag 13 augustus 2022  

• zo 7 augustus aankomst, waarna warme maaltijd.  

• ma-vr 8-12 augustus repeteren  

• vr 12 augustus ’s middags presentatie aan publiek  

• za 13 augustus vertrek na ontbijt  

 

Wat kost het  
• een 1-persoonskamer € 395,-  

• een 2-persoonskamer (dus delen met een andere cursist) € 370,-  

 

Dat is inclusief  
• repeteren, bladmuziek, 6 overnachtingen, 6x ontbijt, 5x lunch, 6x warme maaltijd, koffie, thee, fris  

en wijn.  

 
De week gaat door bij minimaal 10 deelnemers.  

deadline 1 juli 2022  

 

Mail of bel ons voor verdere informatie, bij vragen of voor opgave:  

ed.catijn@me.com   06-384 56 55 3 
 
 

 

Wie is Ed Catijn? 

Ed studeerde van 1978 t/m 1983 AMV en Schoolmuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, volgde er lessen 

koordirectie bij Frans Moonen en Wim Bredenhorst. Hij werkte van 1983 tot 2002 als adviseur muzikale vorming bij de SKVR in 

Rotterdam en van 2002 tot 2020 als docent muziek bij de Hogeschool Rotterdam. Hij is als dirigent/zanger verbonden aan 

diverse koren en ensembles. 

In 1996 volgde hij de ‘Specialisatie-opleiding Gregoriaans’ van de SNK bij zr. Marie-Louise Egbers. In 2009-2010 ‘Gregoriaans 

voor gevorderden’ bij Wouter Blacquiere, onderdeel van de opleiding Kerkmusicus III van het bisdom Rotterdam. 

Sinds 2018 neemt hij deel aan de Gregoriaanse Kring Utrecht o.l.v. Wilko Brouwers 

Ed woont sinds zijn pensioen de lange zomermaanden met zijn vrouw Corrie in hun boerderij in Queuillette in de Auvergne, 

Frankrijk. 
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