Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Cantorcursus 2020
Zingt voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en liederen, ingegeven door de Geest.
En al wat gij doet in woord of werk, doet alles in
de naam van Jezus de Heer, God de Vader
dankend door Hem. Kolossenzen 3, 16b-17

Een feest of evenement zonder zang of muziek kunnen we ons niet
voorstellen. Kunnen we ons de liturgie dan voorstellen zonder
samenzang? Liturgie is het feest waarbinnen mensen samen God
mogen ontmoeten en ontvangen. Daarom zingen christenen er Gods
lof en stichten ze elkaar met hun zang.
De coronacrisis beperkte de koren in hun
mogelijkheden tot zingen. Tegelijk deed in veel
parochies de cantor zijn intrede.
Al jaren promoot de SGV naast de koren de cantor.
Met regelmaat worden er cantorcursussen verzorgd,
met steeds enthousiaste deelnemers. Wie had
kunnen denken dat corona het fenomeen ‘cantor’
ineens in veel parochies prominent naar voren zou schuiven…?
Om al deze voorzangers de kans te geven zich te verdiepen in hun
dienstwerk en de nodige bagage mee te nemen biedt de SGV ook dit
jaar weer een cantorcursus aan en wel in Roermond.
Naast liturgische functies van voorganger, lector en acoliet heeft de
cantor tot taak de samenzang te stimuleren. Dat kan gaan om een
goede afwisseling met het koor, om de liturgische dialogen, om de
volkszang in Missen waar geen koor aanwezig is, om het aanleren van
nieuw repertoire en ook om het voorzingen van bepaalde passages

van de liturgie, zoals met name de
antwoordpsalm. Waar de cantor als
animator van liturgische (samen-)zang
zijn intrede heeft gedaan en zijn plek
heeft gevonden, zijn de geluiden
(letterlijk) zeer positief!
De Sint-Gregoriusvereniging in het bisdom Roermond organiseert om
die reden wederom een cantorcursus.
Waar? Bisdomgebouwen Swalmerstraat 100 te Roermond
Wanneer? Zaterdag 3 oktober, 10 oktober, 17 oktober, 21 november,
28 november, 5 december. Tijdstippen van 10.00-12.30 uur
Voor wie? We gaan ervan uit dat de kandidaten vanuit en ten bate van
hun parochie(s) de cursus volgen. Ook andere geïnteresseerden zijn
welkom!
Vereisten? Van een cantor wordt verwacht
- dat hij of zij betrokken is bij de liturgische vieringen van kerk of parochie,
- dat hij of zij een redelijk aangename stem heeft,
- dat hij of zij bereid is zich liturgisch en stem-technisch nader te vormen
- dat hij of zij een liturgische spiritualiteit bezit dan wel zich wil verwerven.

Inhoud? Zangles, muzikale vorming, liturgie en spiritualiteit van de
cantor, Nederlandse liturgische zang en de weerslag daarvan in de
gangbare bundels, met grote aandacht voor de concrete praktijk.
Kosten? Voor de cursist € 150,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal. We
gaan ervan uit dat (een bijdrage in) het cursusgeld gedragen wordt
door de eigen parochie.
Docenten? Ad Voesten & Ed Smeets en anderen op uitnodiging
Info en opgave? info@sgv-roermond.nl of avoesten@xs4all.nl
Aan de cursus is in principe geen examen verbonden, tenzij men van
de SGV Roermond een getuigschrift wil ontvangen, als aanbeveling
voor parochies in het Bisdom Roermond. Maar men kan ook als
toehoorder aan de bijeenkomsten deelnemen. www.sgv-roermond.nl

