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 vrijdag 3 juni  

20.00-21.30 uur • grote kerk • E 20
openingsconcert met cd-presentatie
Cappella	Pratensis o.l.v. Stratton Bull • ‘Triptiek’
Drieluik waarin de Missa Cum Jocunditate van Pierre de la Rue 
centraal staat. Daarnaast gregoriaanse gezangen en composities 
van Johannes Mouton en Jacobus Clemens non Papa. 

 
 zaterdag 4 juni 

10.00-10.45 uur • zwanenbroedershuis • E 7,50 *
Lezing door Véronique	Roelvink
‘In simpelen sanck en inne musyck’ • Gregoriaans en polyfonie 
in ’s-Hertogenbosch ten tijde van Jheronimus Bosch

11.15-12.00 uur • toonzaal • E 10
Voces	caelestes o.l.v. Hanneke van der Grinten
‘De	Profundis	ad	Lucem’	
Gregoriaanse reis door de Visioenen uit het hiernamaals

12.15-12.45 uur • koorhuis • E 7,50 *
Lezing door Marcel	Zijlstra 
Semiologie, een historisch overzicht

13.15-14.00 uur • grote kerk • E 10
Vocaal	Ensemble	Cantamare o.l.v. Silvère van Lieshout 
‘Het	Narrenschip’	
In een muzikaal drieluik brengt Vocaal Ensemble Cantamare 
de wereld van Jheronimus Bosch tot leven, met onder meer 
het speciaal voor dit festival geschreven Vox in Rama van de 
Belgische componist Kurt Bikkembergs.

13.30-15.30 uur • sint janskathedraal • vrij entree
Schola-estafette

16.00-16.30 uur • sint janskathedraal • vrij entree
Orgelconcert	door Diederik Blankesteijn (1996)
Juni Juniorconcert van Stichting Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’

16.00-16.30 uur • koorhuis • E 7,50 *
Lezing door Hans	Leenders Semiologie in de praktijk

17.00-18.00 uur • grote kerk • E 10
Ars	Choralis	Lochem o.l.v. Els Dijkerman Jamie	de	Goei orgel 
Centraal op dit programma de première van het opdrachtwerk 
van het Nederlands Gregoriaans Festival aan Calliope Tsoupaki. 
Op teksten van Romanos schreef zij een compositie voor 
vrouwenkoor en orgel.

20.30-21.45 uur • sint janskathedraal • E 20
Mora	Vocis	• ‘Femmes	au	tombeau’
Muziek bij dood en verrijzenis: een spannende combinatie van 
middeleeuwse eenstemmigheid en nieuwe composities van 
onder anderen Caroline Marçot, Klaus Huber en Ivan Moody.



 zondag 5 juni  

10.00-11.15 uur • sint janskathedraal

Hoogmis met Schola Cantorum Die Sangeren Onser Liever 
Vrouwen Jeroen	Felix rector cantus Veronique	van	den	Engh orgel.
o.a. Missa Fons bonitatis, gecomponeerd door Hans Leenders bij 
gelegenheid van het afscheid van Alphons Kurris als pastoor van 
de Onze Lieve Vrouwebasiliek in Maastricht.

10.00-11.15 uur • grote kerk

Kerkdienst	met Schola Cantorum van het Ward Instituut 
o.l.v. Cyriel	Tonnaer. Jamie	de	Goei orgel 

13.00-13.45 uur • toonzaal • E 10
Helmonds	Vocaal	Ensemble o.l.v. Jeroen Felix
‘Nova	et	vetera’	
Hedendaagse religieuze muziek, gebaseerd op gregoriaanse 
thematieken in dialoog met oude meesterwerken, met composities 
van onder anderen Palestrina, Tallis, Dijker en Lauridsen.

12.30-13.30 uur • koorhuis • vrij entree
Workshop	voor	de	jeugd o.l.v. Silvère van Lieshout 
‘Gregoriaans, maar dan anders’ 
aansluitend presentatie in de kathedraal

13.30-15.30 uur • sint janskathedraal • vrij entree
Schola-estafette		

Afbeeldingen van Jheronimus Bosch (ca.1450-1516)

Aanbidding	der	Koningen	(ca.1495) • 3 juni 
Madrid, Museo Nacional del Prado

De	Hooiwagen	(1510-1516)	• 4 juni
Madrid, Museo Nacional del Prado

Calvarie	met	schenker	(ca.1490)	• 5 juni
Brussel, Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België

15.00-16.00 uur • grote kerk • E 20
Psallentes	• ‘Mater	Dolorosa’
Programma rond de Zeven Smarten van Maria, met gregoriaans dat 
in het begin van de 16de eeuw speciaal voor die devotie gemaakt 
werd, overgeleverd in een uniek manuscript van Petrus Alamire.

16.15-17.00 uur • zwanenbroedershuis • E 7,50 *
Lezing door Thomas	Vriens 
‘Jheronimus Bosch, schepper van het fantastische’

17.15-18.15 uur • grote kerk • E 10
slotconcert 
Schola	Maastricht o.l.v. Hans Heijkers
‘Het	laatste	oordeel:	Ondeugd	of	Deugd?’	
Een gregoriaans drieluik

www.gregoriaansfestival.nl

 locaties 

Grote Kerk • Kerkstraat 20 • www.pgdenbosch.nl
Koorhuis (Sint-Janshuis) • Sint Janskerkhof 8 (achter de Sint Jan)
Toonzaal • Prins Bernhardstraat 4-6 • www.detoonzaal.nl
Sint-Janskathedraal • Torenstraat 16 • www.sint-jan.nl
Zwanenbroedershuis • Hinthamerstraat 94 
   • www.zwanenbroedershuis.nl

 kaartverkoop  

Vanaf medio maart t/m vrijdag 20 mei 2016 zijn kaarten te koop 
via www.gregoriaansfestival.nl. Vanaf medio april ontvangt u de 
door u bestelde en betaalde kaarten thuis per post. Bestelt u uw 
kaarten na vrijdag 20 mei dan kunt u deze tijdens het festival 
afhalen bij het Koorhuis (Sint-Janshuis), Sint Janskerkhof 8. 
Vanaf twee uur voor aanvang van het concert zijn kaarten bij de 
betreffende locatie verkrijgbaar (alleen contante betaling mogelijk). 
Jeugd t/m 14 jaar heeft vrij entree tot de concerten.

passe-partouts zaterdag E 40
 zondag E 35
 weekend E 80

 *  Lezingen en workshops zijn vrij toegankelijk op vertoon  
van een toegangsbewijs voor een van de concerten. Houd er 
rekening mee dat deze locaties een beperkte capaciteit hebben. 

 met dank aan  

Het Nederlands Gregoriaans Festival wordt mede mogelijk 
gemaakt door Gemeente ’s-Hertogenbosch, Mr. Paul de Gruyter 
Stichting, Hendrik Mullerfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en 
Kunstbalie Fonds.

opgenomen in het programma van      


