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Cantorcursus 2019

Muziek hoort bij liturgie. Het klinkt nog beter als er een voorzanger is om de muziek te leiden. Daarom
organiseert de Sint-Gregoriusvereniging in samenwerking met de catechistenopleiding Kairos een
cantorcursus. Deze vindt komend najaar plaats.
Het was het grote verlangen van de liturgiehervorming sinds het Tweede Vatciaans Concilie dat alle gelovigen
actief deel nemen aan de liturgie. Liturgie werd (weer) een levendig gemeenschapsgebeuren. Met name in gebed
en zang zou dat gestalte moeten krijgen.
Naast de voorganger, de lector en de acoliet heeft de cantor in de liturgie 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 cursus wordt vanaf eind september gegeven bij Kairos in Roermond. De cursus is in eerste instantie bedoeld
voor mensen die in hun parochie(s) betrokken zijn bij de kerkmuziek. Maar 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.
De cursus bestaat uit 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
De cursus kost 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
De cantorcursus wordt verzorgd door Ad Voesten en vicaris Ed Smeets en anderen op uitnodiging
Info en opgave

