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Het gregoriaans is een verzamelnaam voor veel verschillende
tradities. In dit festival laten we een kleurrijke staalkaart
horen van verschillende vormen van het gregoriaans.
Daarnaast geven we ruim baan aan jonge zangers,
want willen we het gregoriaans levend én levendig houden,
dan is de jeugd daarbij onmisbaar.
Dus: Werk aan de winkel!

vrijdag 14 juni
FESTIVALOPENING 20.00-21.30 uur • grote kerk • E 20 | E 15 *

Collegium Vocale Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts
m.m.v. Raphaela Danksagmueller duduk | Rianne Wilbers sopraan
Sabra Bari-Katri sopraan | Beate Loonstra harp
met onder meer de première van Planctus Cygni van Gerard Beljon
gecomponeerd in opdracht van het Nederlands Gregoriaans Festival

Rianne Wilbers
© Milagro Elstak
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zaterdag 15 juni
10.30-11.15 uur • babel • vrij entree
Openingshymne en een toelichtende ‘wandeling’
door het programma door Marcel Zijlstra
12.00-12.45 uur • grote kerk • E 15 | E 10 *

Vocaal Ensemble Markant o.l.v. Bernhard Touwen
Gregoriaans en werken van Dufay, Guerrero, Willaert, Poulenc
en Strategier m.m.v. Rob Nederlof orgel
13.00-14.00 uur • rondje den bosch
De koorschool van de Sint-Jan uit ’s-Hertogenbosch presenteert zich
op drie verschillende locaties in de stad; in de tuin van het Noordbrabants
Museum, het Kerkplein en in de tuin van de Sint-Janskathedraal
13.30-15.30 uur • sint-janskathedraal • vrij entree
Schola-estafette ‘De zingende kathedraal’

Wishful Singing © Melle Meivogel

14.45-15.45 uur • babel • vrij entree
Openbare workshop door Wishful Singing m.m.v. leden van de
Schola Cantorum ‘Die Sangeren Onser Liever Vrouwen’ van de
Sint-Janskathedraal en leerlingen van het Maurick College Vught
16.00-16.30 uur • sint-janskathedraal • vrij entree
Orgelconcert door Toon IJzerman i.s.m. St. Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’
16.30-18.00 uur • grote kerk • E 12,50 | E 10 *

Wishful Singing ‘Stairway to Heaven’
Een fictieve mis in volle glorie, zoals die gevierd werd in de Middeleeuwen
In het voorprogramma zingt de schola Cantorum ‘Die Sangeren Onser
Liever Vrouwen’ van de Sint-Janskathedraal; daarnaast een kort optreden
door deelnemers aan het educatieproject
HOOFDCONCERT 19.00-20.30 uur • sint-janskathedraal • E 25 | E 20 *

Ensemble Organum o.l.v. Marcel Pérès
Gregoriaanse gezangen van de vierde tot de dertiende eeuw

Ensemble Organum

zondag 16 juni
10.00-11.30 uur • sint-janskathedraal
Latijnse Hoogmis Proprium en Ordinarium van deze zondag. Schola
Cantorum ‘Die Sangeren Onser Liever Vrouwen’ van de Sint-Janskathedraal
o.l.v. Jeroen Felix m.m.v. Véronique van den Engh orgel, met volkszang
10.00-11.30 uur • grote kerk
Oecumenische dienst Schola Cantorum Amsterdam
o.l.v. Marcel Zijlstra m.m.v. Jamie de Goei orgel
11.30-11.50 uur • willem twee concertzaal • vrij entree
Lezing door Geert Maessen over het genereren van melodieën
voor de verloren zang van de Mozarabische ritus
12.00-12.45 uur • willem twee concertzaal • E 12,50 | E 10 *

Gregoriana Amsterdam o.l.v. Geert Maessen
Programma met realisaties van verloren Mozarabische gezangen

Marcel Zijlstra © Codarts |
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14.00-15.00 uur • willem ii concertzaal • E 15 | E 10 *

Ensemble Cantores Sancti Gregorii o.l.v. Jan Janovcik
Lof- of vesperdienst met muziek uit de Alamire-codex volgens de
liturgische voorschriften als gebruikelijk bij de Zwanenbroeders.
SLOTCONCERT 16.00-16.45 uur • grote kerk • E 12,50 | E 10 *

infomarkt
Tijdens het festival is er een infomarkt in Babel, tevens trefpunt voor alle
bezoekers. Voor informatie info@gregoriaansfestival.nl | 06 12337956

educatie

Cantamare o.l.v. Silvère van Lieshout
Liturgisch spel ‘Visitatio Sepulchri’, het bezoek aan het lege graf

kaartverkoop

locaties

Kaarten zijn op de locaties te koop. Reserveren kan per e-mail via
info@gregoriaansfestival.nl. Vermeld daarbij uw naam en per concert
het aantal kaarten dat u wenst. U ontvangt altijd een bevestiging van
uw reservering. Uw kaarten liggen voor u klaar op de betreffende locatie,
waar u ze kunt ophalen en afrekenen (uitsluitend contant!).
U kunt ook dagkaarten bestellen
		
* reductietarief voor cjp | 65+

Leden van Wishful Singing verzorgen voorafgaand aan het festival lessen
aan leerlingen van het Maurick College in Vught, docent Coen Swinkels.

zaterdag 15 juni
zondag 16 juni

E 45
E

| E 35 *
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Babel (v/h Muzerije) • Hinthamerstraat 74 • www.babeldenbosch.nl
Grote Kerk • Kerkstraat 20 • www.pgdenbosch.nl
Sint-Janskathedraal • Torenstraat 16 • www.sint-jan.nl
Willem Twee concertzaal (v/h De Toonzaal)
Prins Bernhardstraat 4 - 6 • www.willem-twee.nl
Het Nederlands Gregoriaans Festival wordt mede mogelijk gemaakt door

is partner van het festival.

Ensemble Cantores Sancti Gregorii

Cantamare

gregoriaansfestival.nl

