Jaarverslag Nederlands Gregoriaans Festival (NGF) 2017
Bestuur
Gedurende het verslagjaar kende het bestuur van het NGF de volgende samenstelling:
de heer Laurens Felix , voorzitter
mevrouw Riet Gardeniers secretaris
de heer Ben van der Sterren, penningmeester (tot 1 april 2017)
mevrouw Jacinta Wetzer, algemene zaken/PR
de heer Frans Bullens, algemene zaken/werkveld (scholae)
Artistieke leiding
De artistieke leiding werd gevoerd door:
de heer Dr. Marcel Zijlstra
de heer Hans Leenders
Activiteiten
Het bestuur vergaderde in ‘s-Hertogenbosch in het Koorhuis, Sint Janskerkhof 8, op
11 januari, 15 februari, 15 maart, 12 april.
Vanaf mei 2017 in ‘de Muzerije’, Hinthamerstraat 74, op 10 mei, 21 juni, 1 september, 29
september, 18 oktober, 15 november, 6 december.
Op zaterdag 28 oktober vond in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch het zgn Vriendenconcert
plaats; dit werd mede georganiseerd in samenwerking met de Stichting Vrienden van het
Nederlands Gregoriaans Festival.
De uitvoering werd verzorgd door ensemble Wishful Singing.

Bespreekpunten
-

voorbereiding , realisatie en evaluatie festival 2018

-

financieel en artistiek beleid

-

samenstelling bestuur, profilering van functies

-

beleidsplan

-

PR-plan

-

opzet nieuwe website

-

inbedding festival in ‘s-Hertogenbosch

Gesprekken door het bestuur werden gevoerd met
-

Gemeente ’s-Hertogenbosch

-

‘de Muzerije’ (vergaderlocatie en ‘thuisbasis’ NGF)

-

de artistieke leiding: Hans Leenders, Marcel Zijlstra

-

coördinator scholae Frans Bullens

-

Hedwig van Grinsven PR/Organisatie/Productie/Website

-

Stichting Amici Cantus Gregoriani

-

NSGV bisdom ‘s-Hertogenbosch

-

diverse subsidiënten en sponsoren

-

diverse ensembles

Beleid
-

aanzet tot vernieuwing van het programma voor het festival 2018;

-

plaatsbepaling van het festival in relatie tot Festival Oude Muziek (Utrecht) en Festival
Musica Sacra (Maastricht)

-

genereren nieuwe festivalbezoekers en -deelnemers, vooral jongeren

-

aanzet tot een grotere rol van educatie binnen het festival

-

uitvoeren bestaande beleidsplan; er wordt een aanzet gemaakt voor een nieuw
beleidsplan

-

functioneren van de vernieuwde website

-

het handhaven van de ANBI status

Coda
In 2017 werd een Vriendenconcert met als motto ‘werk in uitvoering’ gerealiseerd in
samenwerking met de Stichting Vrienden van het Nederlands Gregoriaans Festival. De uitvoering
werd verzorgd door ensemble Wishful Singing.
Het Vriendenconcert kan zowel als overbrugging tussen twee festivals alsmede als opmaat voor
het komend festival fungeren.
Studie en beoefening van het gregoriaans – repertoire dat aan de basis ligt van de West-Europese
muziek en de verbinding vormt met niet westerse culturen – staan in Nederland de laatste
decennia sterk onder druk.
We hebben laten zien dat het gregoriaans een belangrijke vernieuwende impuls kan zijn in de
muziek en op een vernieuwende manier kan worden gezongen en inspiratie kan geven.
Ensemble Wishful Singing en haar concertbezoekers zijn zich bewust geworden van de invloed
van het gregoriaans en van manieren om met deze oude bronnen om te gaan.

