Webmagazine Clavis – Bisdom Roermond - liturgieenkerkmuziekseptember2020

Cantorcursus 2020

Nu door corona de koren maar beperkt kunnen zingen en ook volkszang nog niet mogelijk is, wordt de
rol van de cantor in de liturgie opeens veel belangrijker. De Gregoriusvereniging biedt daarom dit najaar
weer een cantorcursus aan. Een cantor is - eenvoudig gezegd – de voorzanger in de liturgie.
Liturgie zonder muziek of samenzang is eigenlijk niet goed voor te stellen. Maar door corona toch grotendeels
praktijk geworden. De Gregoriusvereniging promoot al jaren om naast koren in parochies ook een cantor aan te
stellen. “Wie had kunnen denken dat corona het fenomeen ‘cantor’ ineens in veel parochies prominent naar
voren zou schuiven…?,” zo schrijft de SGV in de aankondiging van de nieuwe cursus. Deze is bedoeld om de
voorzangers de kans te geven zich te verdiepen in hun dienstwerk en de nodige bagage over de liturgie mee te
geven.
Naast liturgische functies van voorganger, lector en acoliet heeft de cantor tot taak de samenzang te stimuleren,
of zoals in deze coronatijd als voorzanger op te treden. In parochies waar de cantor als animator van liturgische
zang zijn intrede heeft gedaan en zijn plek heeft gevonden, zijn de geluiden (letterlijk) zeer positief!
De nieuwe cantorcursus vindt plaats van 3 oktober tot en met 5 december, gedurende zes zaterdagochtenden. De
cursus wordt gegeven door Ad Voesten en vicaris Ed smeets en eventueel enkele gastdocenten bij het bisdom
aan de Swalmerstraat 100 in Roermond, steeds van 10.00 uur tot 12.30 uur.
De cursus is in eerste instantie bedoeld voor (kandidaat)-cantors, die vanuit en ten bate van hun parochie(s) de
cursus volgen. Maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom. Van deelnemers wordt verwacht dat ze

betrokken zijn bij de liturgische vieringen van kerk of parochie, een redelijk aangename stem hebben, bereid
zijn zich liturgisch en stem-technisch nader te vormen, een liturgische spiritualiteit bezitten of willen verwerven.
In de cursus komen onderwerpen aan bod als 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.
Deelname aan de cursus kost € 150,- incl. koffie/thee en cursusmateriaal. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat
(een bijdrage in) het cursusgeld gedragen wordt door de eigen parochie. 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.
Meer info en opgave

