
Fascinerende eenstemmigheid 
Introductiecursus Gregoriaans 

 
Ken je dat ook? Je bent met vakantie, wilt een gotische kathedraal of een Romaans kerkje 
bezichtigen en loopt naar binnen. Dan word je gegrepen door de weidsheid van de ruimte, de 
monumentaliteit van het gebouw. Soms klinkt er gezongen muziek op de achtergrond: 
Gregoriaans. Een magische ervaring. 
 
Veel mensen worden geïnspireerd door het Gregoriaans omdat er zowel rust en bezinning als energie 
en emotie van uit gaat. Gregoriaans vinden ze fascinerend: de rijkdom van de melodieën maar ook 
het mantra-ritme van de psalmodie. Er zijn veel mensen die Gregoriaans willen kunnen zingen. 
 
Gregoriaans Koor Utrecht voorziet in die behoefte en organiseert in het seizoen 2021-2022 een 
introductiecursus Gregoriaans in de Kapittelzaal van de Pieterskerk Utrecht. Het betreft een serie 
lessen op woensdagavond, van 20:00 – 21:30 uur 
 
Cursusleider: Anthony Zielhorst, dirigent Gregoriaans Koor Utrecht 
 
Gedurende de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: 

• Hoe zing je Gregoriaans? 
• Hoe lees je Gregoriaans? 
• Hoe ga je om met het Latijn? 
• Genres in het Gregoriaans 
• Gregoriaans en rituelen 

 
Er zijn in totaal 10 cursusavonden, 4x in 2021 en 6x in 2022. 
Data: 
13 oktober 2021 
27 oktober 2021 
17 november 2021 
 8 december 2021 
12 januari 2022 
 

26 januari 2022 
9 februari 2022 
9 maart 2022  
23 maart 2022 
6 april 2022 
 

Ter afsluiting van de cursus nemen de cursisten deel aan het concert ‘Op Weg naar Pasen’, dat 
Gregoriaans Koor Utrecht op Palmzondag, 10 april 2022, gaat uitvoeren. 
 
De cursus staat open voor iedereen die wil leren zingen in groepsverband met belangstelling voor de 
middeleeuwse cultuur van West-Europa. 
 
Covid-19:  Voor toegang hanteren wij voor iedere cursusdag een geldig coronatoegangsbewijs. 
Tevens volgen wij de richtlijnen en aanbevelingen van de Rijksoverheid, die naar verwachting eind 
september worden geactualiseerd. Zie verder onze website: www.gregoriaanskoorutrecht.nl  
 
Kosten € 100,-  De cursus gaat van start als zich minimaal 15 deelnemers hebben aangemeld. 
Aanmeldingen via: info@gregoriaanskoorutrecht.nl  Deadline voor aanmelding: 3 oktober 2021 

http://www.gregoriaanskoorutrecht.nl/
mailto:info@gregoriaanskoorutrecht.nl

