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Voedsel voor de ziel
De spiritualiteit van het gregoriaans

Op zaterdag 15 februari 2020 organiseert de Vereniging voor Latijnse 
Liturgie een regionale impulsdag in het Friese Sint Nicolaasga, een inspire-
rende dag met workshops, waarop u kennis maakt met de spiritualiteit van 
het gregoriaans. Wat is die spiritualiteit van het gregoriaans? En wat kun je 
er praktisch mee doen met je koor of  in je parochie?  In twee praktische 
workshops komt u meer te weten over de zeggingskracht van de verhou-
ding tussen woord en toon, en ontdekt u hoe je dieper tot de tekst van de 
gregoriaanse gezangen door kunt dringen. 

Programma

10.00 uur Inleiding op de dag door Steven van Roode

10.30 uur Workshops ronde 1 (met pauze)

12.00 uur Ad sextam (gezongen middaggebed)
  met m.m.v. de Schola Cantorum Campensis 

12.20 uur Lunch (zelf  meenemen)

13.00 uur Workshops ronde 2 (met pauze)

14.30 uur Plenaire afsluiting
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Workshop 1
De relatie tussen woord en toon

Wilko Brouwers

Gaat het in het gregoriaans om het woord of  om de toon (de melodie)? 
Als het om het woord gaat, om de verstaanbaarheid en het begrip er-
van, zouden we de woorden dan niet beter kunnen spreken in plaats van 
zingen? Als het om de melodie gaat, om de schoonheid ervan, dreigt het 
woord dan niet naar de achtergrond te verdwijnen? Tijdens deze workshop 
onderzoeken we de relatie tussen woord en toon in het gregoriaans en de 
wijze waarop we daarmee in de uitvoering om kunnen gaan.

Wilko Brouwers (1957) is koordirigent, componist en 
muziekpedagoog en al zijn hele muzikale leven bezig met 
gregoriaans. Zo coachte hij jarenlang de monniken van de 
cisterciënzer abdij De Achelse Kluisen en was oprichter van 
de Gregoriaanse Kring in Utrecht en ’s-Hertogenbosch.

Workshop 2
Contemplatief  werken met de teksten van het gregoriaans

Steven van Roode

In deze workshop oefenen we met twee werkvormen die je kunt gebrui-
ken om verdieping te vinden in de teksten van de gregoriaanse gezangen. 
We staan daarbij specifiek stil bij het genre van de intredezang en de 
communiezang. De twee werkwijzen kun je in de praktijk toepassen met 
bijvoorbeeld een koor, voorafgaand aan de repetitie, of  met een groep 
parochianen die regelmatig bijeenkomt om met elkaar de teksten van de 
zondag te overwegen.

Steven van Roode (1976) is cantor in de H. Antoni-
uskathedraal in Breda en lid van de Schola Cathedralis 
Bredanæ. Beroepsmatig houdt hij zich bezig met trainingen 
voor onderwijsgevenden. Verder is hij bestuurslid van de 
Vereniging voor Latijnse Liturgie.



Praktische gegevens

De regionale impulsdag vindt plaats in Zalencentrum Sint Nyk, Baron van 
Hardenbroekstraat 3, 8521 JP Sint Nicolaasga.
Het middaggebed wordt gezongen in de St.-Nicolaaskerk, Kerkstraat 12, 
8521 JZ Sint Nicolaasga.

Met het openbaar vervoer is Sint Nicolaasga bereikbaar met bus 41 (halte 
Centrum) vanaf  station Heerenveen (25 minuten). Vanaf  de bushalte is 
het 70 m (1 min) lopen naar de locatie.
Met de auto neemt u op de A6 afslag 19 en houdt dan Sint Nicolaasga 
centrum aan.

De deelnemersbijdrage is slechts € 7,50 per persoon; leden van de Ver-
eniging betalen € 5,00. Deze bijdrage kunt u op de dag zelf  voldoen. 
Hiervoor ontvangt u de hele dag koffie en thee, een programmaboekje en 
handouts van de workshops. Na het middaggebed kunt u uw zelf  meege-
brachte lunch nuttigen. 

U kunt zich aanmelden via: activiteiten@latijnseliturgie.nl 
We zien u graag op 15 februari!

Zalencentrum
Sint Nyk

St.-Nicolaaskerk


