
 
Dirigent,  

laat je leiden! 

 
 
 
 
 

bezinningsmiddag 

voor kerkkoordirigenten  

 
 
 

zaterdag 17 maart 2012 

13.30 – 17.30 uur 

Abdij van Egmond 

 



Ieder die een koor leidt zal de zangers en zangeressen moeten 
inspireren om de muziek zo goed mogelijk uit te voeren, niet alleen 
technisch goed (de juiste tonen, een mooie klank, een goede frasering), 
maar ook met overtuiging en bezieling. 
 
Voor een dirigent van een kerkkoor gaat het om meer, want de zang is 
onderdeel van de liturgie. Het is de bedoeling dat de muziek de 
aanwezigen helpt God te ontmoeten, ‘hun hart tot God te verheffen.’ Er 
worden teksten verklankt die proberen uit te drukken wie God is en – 
meer nog –  waarin Hij zelf door de gelovigen wordt aangesproken.  
 
Een koor zal de gezangen beter uitvoeren wanneer de dirigent zichzelf 
openstelt voor de Geest die ooit tekstdichter en componist heeft 
bewogen en zich door die Geest wil laten leiden. 
 
Op zaterdag 17 maart a.s. zijn kerkkoordirigenten – van alle koorsoorten, 
zowel professionals als amateurs – van harte welkom in de Abdij van 
Egmond om zich op deze plaats van stilte en gebed te bezinnen op de 
spirituele achtergrond van liturgische muziek. 
 
 
Met medewerking van: 
 
� Hein Vrijdag 

Cantor in zijn parochie en tevens dirigent van de parochiele cantorij 
en van muziektheaterkoor Carmina Ludens.  
Hij wil ons deze middag helpen de rijkdom te ontdekken van de 
verschillende muzikale elementen (altijd samen met de tekst) en hoe 
goed het is voor dirigenten en koorzangers zich daardoor te laten 
leiden om tot een bezielde uitvoering van liturgische gezangen te 
komen. 

 
� Antje de Wit 

Kerkmusicus in Santpoort-Noord.  
Zij zal vertellen over haar fascinatie voor muziek en spiritualiteit. Ze 
is eigenlijk altijd bezig om in de (geestelijke) muziek eigentijdse 
wegen te ontwikkelen tot innerlijke ruimte en spiritualiteit.  

 
� Broeder Adri Kortekaas osb 

Benedictijner monnik van de abdij van Egmond.  
Iedere dag worden hier op vaste tijden psalmen gezongen.  
Waarom laat de Kerk zich in het gebed nog steeds leiden door deze 
oeroude gebeden van het joodse volk?  
En waarom altijd zingen?  



� Capella Vacalis. Dit koor o.l.v. Bram Verheijen is in de zomer van 
2009 ontstaan. Het kwartet specialiseert zich in muziek uit de 
Middeleeuwen en Renaissance, zoals Gregoriaans, Vlaamse 
polyfonie en Guillaume de Machaut en probeert het modale karakter 
van deze muziek uit te dragen in de benadering en uitvoering ervan. 
Door aandacht voor de tijdsgeest én de oorspronkelijke 
handschriften, waaruit voornamelijk wordt gezongen, probeert het 
ensemble zo dicht mogelijk bij de oude zangtraditie te komen. 

 
Programma 
 
13.00 uur   Ontvangst in de abdijkerk 

Gelegenheid om de deelnemersbijdrage te betalen. 
 
13.30 uur Welkom  
 
13.35 uur Dirigent, laat je leiden! 
  Inleiding/workshop door Hein Vrijdag 
 
14.10 uur Miniconcert   

door Capella Vacalis o.l.v. Bram Verheijen 
 
14.35 uur  ‘Wees stil, mijn ziel’ 
  Inleiding/workshop door Antje de Wit 
 
15.10 uur Pauze 

Koffie/thee en gelegenheid om de abdijwinkel te 
bezoeken 

  
15.45 uur Waarom psalmen en waarom gezongen?  
  Inleiding/workshop door br. Adri Kortekaas osb 
 
16.15 uur Gedachtewisseling  o.l.v. Tom van Brederode  
 
16.35 uur Inleiding op de vespers  door br. Adri Kortekaas osb 
 
16.50 uur Stilte  
 
17.00 uur Vespers  
  We vieren samen met de monniken van de abdij het  

avondgebed aan de vooravond van de vierde zondag in 
de veertigdagentijd  

 
17.30 uur Einde 



Praktische informatie 
 
Voor deze dag kunt u zich tot uiterlijk 1 maart a.s. opgeven. 
Dat kan per e-mail: benedictushof@abdijvanegmond.nl 
Vermeld daarbij uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres. 
 
Beschikt u niet over internet? Stuur dan een briefje met uw opgave naar  
Benedictushof, Abdijlaan 26, 1935 BH  Egmond-Binnen 
 
De kosten van deze activiteit bedragen € 10,00 per persoon (inclusief 
koffie/thee), bij aankomst te voldoen.  
 
U kunt uw auto parkeren op het parkeerterrein bij de ingang van de kerk 
(Abdijlaan) of op het grote parkeerterrein bij de abdijwinkel (ingang 
Vennewatersweg). 
 

Deze activiteit wordt georganiseerd door 
 

 
Centrum voor geloofsverdieping van de Abdij van Egmond 

 
www.benedictushof.nl 

 

 
Organisatie voor r.-k. kerkmuziek 

in het bisdom Haarlem-Amsterdam 
 

www.nsgvhaarlem.nl  
 


