
 

 

 

 

 

Nieuwsflits “Januari 2017”         
Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging, afdeling Utrecht 
Voor dirigenten, organisten, cantores, koorbesturen, pastores 
en allen die betrokken zijn bij liturgie en kerkmuziek 

 
 

 
Cursus cantor Velp 2017 
Vanaf zaterdag 28 januari 2017 wordt in de OLV Visitatie Velp een cursus Cantor gegeven. Op tal 
van plaatsen is het gebruik van een cantor, een voorzanger, steeds meer gebruik. Om deze 
mensen extra wegwijs te maken in de taak cantor wordt deze cursus gehouden. Maar ook wanneer 
je nieuwsgierig bent om straks mogelijk als cantor te fungeren ben je van harte uitgenodigd deel te 
nemen. Cursusleider is Marcus de Haard. Hij zal de deelnemers voorzien van handige tips en 
deskundige adviezen.  

De cursus is op 28 januari, 4, 11 en 18 februari en duurt van 10u. (inloop vanaf 9.30u.) - 15u.  
De kosten bedragen € 27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1, -) en men dient zelf een 
lunchpakketje mee te brengen.  
Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, t. 030 – 698 25 79. E. post@nsgv-aartsbisdom.nl 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Studiedag voor organisten Velp 
Op zaterdag 11 maart 2017 wordt een studiedag voor organisten gehouden in de Grote kerk van 
Velp (Gld.) De dag zal in het teken staan van “functioneel begeleiden”. Uitgangspunt hierbij zal o.a. 
zijn het maken van een (handig) voorspel.  

Veel organisten komen wekelijks in aanraking met verschillende liederen en stijlen en worden 

geacht de kerkgangers en/of koorzangers op een juiste manier te ondersteunen.   
De dag wordt geleid door musicus Marcus de Haard. Tevens worden de deelnemers voorzien van 
handige tips en deskundige adviezen.  
De dag begint om 10.00 uur (ontvangst vanaf 9.30u.) en sluit om 15u.  
De kosten bedragen € 27,50. Koffie/thee is voor eigen rekening (€ 1, -). Men dient zelf een 
lunchpakketje mee te brengen.  
Informatie en aanmelding: NSGV Utrecht, t. 030 – 698 25 79. E. post@nsgv-aartsbisdom.nl 
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Studiedag dirigenten 2017 Rijssen 
Op zaterdag 18 maart organiseert de NSGV Utrecht in de Sint Dionysiuskerk Rijssen (Rozengaarde 
51) een studiedag voor dirigenten met als thema: ”De psalmen en de vaste gezangen”. Er wordt 
gekeken naar de exacte liturgische functie hiervan en hoe de dirigent er zorg voor kan dragen dat 

deze functioneel tot hun recht komen. Hoe te werken bij samenzang met de kerkgangers in 
combinatie met de plek van het koor en de akoestiek in de kerk?  
In het ochtendprogramma wordt vooral gekeken hoe de dirigent zijn slagtechniek zo functioneel 
mogelijk hierin kan gebruiken. In de middag wordt er vanuit de praktijk gewerkt samen leden van 
het parochiële koor. 
De studiedag wordt geleid door Ronald de Haan, start om 10u (inloop vanaf 9.30u) en duurt tot 
15u.  

Koffie/Thee is voor eigen rekening (€1, -). Deelnemers dienen zelf een lunchpakketje mee te 
brengen. 
De kosten bedragen 27,50 en dienen te worden overgemaakt op rekeningnummer NL69INGB0000 

582039 t.n.v. NSGV Utrecht o.v.v. “studiedag dirigenten 2017” 
Inschrijving kan tot 9 maart a.s. en is pas definitief zodra het lesgeld is voldaan. 
Voor informatie een aanmelding: 030 698 25 79 of post@nsgv-aartsbisdom.nl 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

  
 
Blad “De Sleutel” ook privé 
Zoals u weet loopt ons magazine “De Sleutel” al weer enige tijd op proef. Elke parochie ontvangt 
deze ter verspreiding aan koren, dirigenten, organisten, voorgangers, etc. 
Er komen nog steeds reacties en verzoeken binnen of het niet mogelijk is om De Sleutel ook privé 
te ontvangen. 

Nu, voor een jaarabonnement van slechts € 4,95 krijgt u ons blad ook thuis. 
Meldt u simpelweg aan door een email te sturen naar: post@nsgv-aartsbisdom.nl  
En vermeld hierbij “abonnement De Sleutel”. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

NSGV Utrecht, Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist 
Tel: 030 698 25 79 (do), GSM: 06 499 573 18 (ma & do) 

email secretariaat: post@nsgv-aartsbisdom.nl 
email eretekenen: eretekenen@live.nl 

tel: 06 233 794 26 (wo) 

website: www.nsgv.nl/utrecht 
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