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Roermond, 19 december 2014
Waarde vrienden van het gregoriaans,
In 2015 hoopt pastoor mgr. Fons Kurris 80 jaar te worden. Dit bijzondere kroonjaar is voor de Schola Maastricht en
de SGV Roermond reden hem op passende wijze te eren, daarmee waardering en dank uitdrukkend voor zijn inzet
en betekenis voor de studie en de praktijk van het gregoriaans. Immers, van de schola is hij oprichter en inspirator
en jarenlang was hij op bezielende wijze betrokken bij de Gregoriusvereniging. Naast zijn pastoorschap in Maastricht
is hij nog steeds met de hem eigen vitaliteit nauw betrokken bij tal van activiteiten rond het gregoriaans. Hoe zouden
we beter inhoud kunnen geven aan een geste bij gelegenheid van zijn 80ste verjaardag dan juist het door hem zo
gekoesterde gregoriaans alle aandacht te geven?
Vandaar dat we hem graag een ‘gregoriaans ontmoetingsweekend’ aanbieden en wel op zaterdag 24 en zondag 25
oktober 2015. De twee dagen kennen ieder een eigen accent. Op zaterdag staat het programma in het teken van de
studie van de semiologie. In de middaguren nemen drie sprekers het woord: Prof. Dr. B. Göschl spreekt een laudatio
uit, Dr. A. Kurris zelf bespreekt semiologische bijzonderheden uit het handschrift Angelica 123 en Dr. R. de la Haye
houdt een voordracht over de handschriften uit de euregio. Tussen de voordrachten door is er bewust veel tijd
ingeruimd voor onderlinge ontmoeting en contact. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd. Deze middagsessie
begint om 14 uur en eindigt om 17 uur. Om 19 uur zingt Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers een concert in de
O.L.V. Basiliek. Het programma op zaterdag vindt in Maastricht plaats. De dag is voor eenieder toegankelijk, maar in
het bijzonder uitgenodigd zijn oud-studenten en allen die actief zijn in de studie en de praktijk van het gregoriaans.
Op zondag wordt ’s ochtends de gregoriaanse hoogmis gevierd. ‘s Middags vervolgt het programma om 14 uur te
Houthem-St.Gerlach, waar in het bijzonder de schola’s uit de Limburgse parochies welkom zijn. Middels workshops
o.l.v. musici van de Schola Maastricht worden aldaar de zondagsvespers voorbereid, waarmee om 17.15 uur deze
1ste ‘Dag van het gregoriaans’ wordt afgesloten. Enkele bekende schola’s zullen hier een voorzangersrol vervullen.
Door middel van dit schrijven brengen we u nu reeds op de hoogte van onze plannen. Het zou mooi zijn als we u op
een of beide dag(en) mogen begroeten. Aan de dag(en) zijn geen kosten verbonden, hoewel een bijdrage op prijs
wordt gesteld. Dit schrijven is eenmalig: mocht u verder op de hoogte gehouden willen worden en t.z.t. zich willen
aanmelden dan wordt u verzocht nu reeds een email te sturen aan dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl. We
zouden het verder waarderen als u deze informatie ook doorgeeft aan anderen van wie u denkt dat ze mogelijk
interesse zouden hebben. Voor een beperkt aantal mensen die van ver(der) komen is tegen betaling een
overnachting mogelijk. Mogelijk wordt het programma i.s.m. de stad Maastricht nog uitgebreid.
Ere wie ere toekomt. We hopen pastoor Kurris hiermee op passende wijze te eren en hopen ook op deze manier het
gregoriaans (opnieuw) een impuls te kunnen geven. Het feestelijke karakter van beide dagen en de (hopelijk) vele
ontmoetingen tussen allen die er actief mee bezig zijn mogen er toe bijdragen!
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