
Muziek in het Heilig Jaar 
van de Barmhartigheid

Zangdag
met o.a. mgr. dr. J.W.M. Liesen
en Bas Ramselaar

zaterdag 12 maart 2016
Antoniuskathedraal te Breda

Praktische informatie

De Zangdag vindt plaats in de Antoniuskathedraal, St. 
Janstraat te Breda.

Organisatie: Diocesane Sint-Gregoriusvereniging 
Breda en het Sint Franciscuscentrum, centrum voor 
geloofsverdieping en vorming van het bisdom van 
Breda.

De deelnemersbijdrage voor deze dag bedraagt € 10,– 
inclusief  koffie, thee en een eenvoudige lunch.
U kunt dit bedrag storten op girorekening nr.
NL76 INGB 0001 0962 07 t.n.v. NSGV Breda,
met vermelding van ‘Zangdag 12 maart 2016’.

Voor de zangdag dient u zich vóór 1 maart aan te 
melden door:

• de bijgevoegde antwoordkaart terug te sturen naar:
Secretariaat NSGV Breda
Postbus 90.189
4800 RN  Breda

• of  via e-mail:
opgave@sintfranciscuscentrum.nl onder vermelding 
van naam, adres en stemsoort.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
Jan Schuurmans, medewerker kerkmuziek bisdom 
van Breda
T 076-52 23 444
jschuurmans@bisdombreda.nl

Foto voorkant: Ramon Mangold



In het kader van het Heilig Jaar van de Barm-
hartigheid schenkt de Sint-Gregoriusvereniging in het 
bisdom Breda aandacht aan muziek die past bij dit 
thema. Tijdens de zangdag maken we al zingende  
kennis met liederen, psalmen, motetten en met de 
hymne die speciaal werd gecomponeerd voor het 
heilig jaar.

Zoals gebruikelijk krijgt ook de vocale techniek 
aandacht. Dat gebeurt tijdens het ochtendprogramma  
onder leiding van Bas Ramselaar. Aan de hand van 
het koorrepertoire werkt hij aan zaken als houding, 
ademsteun en muzikale expressie.

Bas Ramselaar was jarenlang lid van het vermaarde 
Nederlands Kamerkoor en maakte deel uit van het 
solistenensemble van de Nederlandse Bachvereniging. 
Als concertzanger maakte hij talrijke radio-, tv- en 
cd-opnames. De afgelopen twintig jaar heeft hij zich 
ontwikkeld als koordirigent. Naast al deze activiteiten 
is hij werkzaam als zangpedagoog.

In de gekozen liederen wordt niet alleen Gods 
barmhartigheid bezongen maar komt ook onze eigen 
opdracht hierin ter sprake. Mgr. Liesen zal hierover 
een korte inleiding verzorgen.

Dit ochtendprogramma vindt plaats in de kathedraal. 
Tijdens het middagprogramma gaan we een 
bezoek brengen aan het Begijnhof. Het hof  omvat 
begijnenwoningen, een unieke kruidentuin, een 
museum, de intieme H. Catharinakerk, een pastorie 
en een zaal. 

Programma zangdag 12 maart 2016

 9.30 uur Ontvangst met koffie/thee

 10.00 uur Opening en welkom

 10.05 uur  Stemvorming door Bas Ramselaar

 10.45 uur Inleiding door mgr. dr. J.W.M. Liesen

 11.00 uur Het zingen van één- en meerstemmig
  repertoire voor het Heilig Jaar van
  Barmhartigheid o.l.v. Bas Ramselaar,
  Frans Bullens en Jan Schuurmans 

12.00 uur  Lunch

 12.45 uur  Vervolg van het zingen

 13.45 uur Korte pauze met koffie/thee

 14.00 uur Bezoek aan het Begijnhof  met een korte
  rondleiding door Martin Rasenberg,
  de beheerder van het Begijnhof

 14.30 uur    Zingen in de H. Catharinakerk  

 15.00 uur  Sluiting van de dag


