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BoxËeïs koor naar Keulen

Precies ?5 jaar geleden vaardigde laus Pius X de encycliek

onder invloed van het 2e vati-

caans concilie wijzigingen

Motu Proprio uit. Deze zendbrief kan men beschouwen als

plaats gevonden. Mede"do"or -het
iuime [ebruik van de iolkstaal

een soort van wetgeving

van uniformiteit en vaste regels
is de betekenis van het Gre-go-

richtlijn,
voor
de gewijde muziek in _ de
Rooms-Katholieke Kerk. _ Het
was tevens de eerste belqngrijke openbare daad in het Pontificaat van deze paus_ en fet
was tekenend dat hij deze dateerde op het feest va-n Sint
Caecilia, patrones van de muziek in het algemeen en van de
kerkmuziek in het bijzonder.
De enclycliek betekende egn
sterke stimulans voor de aloude
eenstemmige kerkzang voor het
Gregoriaans, voor de klassieke
polyfonie maar ook voor de moderne kerkmuziek mits ze zich
bij de waardigheid en di.enstbaarheid aan de liturgie kon
aanpassen. paus pius X ijverde
via àeze encycliek ook voàr het
instandhoudón en oprichten
van jongen.skorerr.
een zeer nauwkeurige

in de liturgie en het loslaten

riaans aanzienlijk teruggetie- ,
terwijl het voor veellarochiekerken steeds moeiii5ker
werd er een jongenskoor oi na
te houden. De Èern van Èius,
encycliek is echter nog steeds
den

van

kracht.

In Keulen heeft men met me-

InternationaMuziek tCi1tËt een grootse hérdenking opgezet vooi 22 novernber die zal plaats vinden in de
Keulse Dom en de Gurzenichzaal.
. Het is een hele eer dat voor
ctle luisterrijke viering *"i."Ïl
uitgenodigd om mede te werken
het Boxtelse rnannen- en ,jonÍIenskoor van de H' Hartkerk
dewerking van de

le Vereni[ing voor de Gewijde

H. HARTKOOR
NAAR KEULEN
Het H. Hartkoor is door de ,,Consociatione Internationalis Musicae Sacrae" uitl
Rome uitgenodigd ogr op 22 novt'mber a.s. medcwerking te verlerren aan
een herdenking van het feit dat 75 laar
geleden de encycliek: ,,Motu Proprio"
van Paus Pius X is uitgebracht. ln deze
encycliek heeft Pius X gepleit voor een
herstel van de gregoriaanse en polyfone
muziek. Het koor zal 's morgens in de
grote Grirzenich-Saal te Keulen tijdens
een feestelijke bijeenkomst ter omlijsting
van referaten enkele motetten zingen
van o.a. Urlando dr Lasso-Byrd- J oaquin
des Prez- v. Berchem.
Om 15.30 uur zal het Boxtelse koor o.l.v.
Joop Felix in de Dom van Keulen zingen. De voorbereidingen voor deze uitnodiging zijn in volle gang.
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bekend kËrkkoor dat nog steeds
met jongens en mannen"samenwe.Ët, àat van de Sacramentskerk in Brecla, gaat onder lei-
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ding van zijn'd"irigent Watter I
Canlrijn binnenkor"t naar Re- I
Nederland te ver- I
.g^"1^t-b.Y.:g^-"ri
tegenwoordigen'
I
Het tI. Hartkoor zal in Keulen I
onder meer te.tÀ"riet ;il I
Josquin des Frez en órtanao ai I
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kwame wijze orgelwerken van Bruckner,
Andriessen en Toebosch.
Op 26 november a.s. zal het H. Hartkoor
om 16.00 uur een koncert geven in de H.
Hartkerk voor de ,,Vriendenkring " van
het koor en verdere belangstellenden.
Hierop komen we nog later terug.

I

lï:f,";:I"ff "i1"fl"'.ï;ï)ïillxï iji:lïiïS,i,:H ;,: s:L-ót I
verbinden
I
," rangzamerhand wordt het
(Hein Zomerdijk) |

grammofoonplaat uitgebracht in de serie
K.R.O.-klassiek. Het H. Hartkoor zingt
hier Iofmotetten uit de I9e en 20e eeuw,
waarop motetten voorkomen van Jaeggi, Bartolucci, Brahms, Reger en An-

De opnamen voor deze plaat zijn vorig
jaar gemaakt in de kerk van de Abdij te
Heeswljk. Thed v.d. Aker speelt op be-

I

niveau met elkaar te

Zojuist is door de K.R.O. een tweede

driessen.

I

instandhouden van een .ion- I
genskoor trouwens een gïorc I
öpgar" maar niettemin " een I
aààa van voorname culturele t
betekenis, mede met het oog op
de toekomst
Om deze reden werd er aan I
het koor voor zijn eervolle ver- I
tegenwoordiging in Kéulen door I
heï ministeiie -van CRM een I
subsidie toegekend. De provin- I
cie heeft eivanweee dà faam I
voor Brabant nog ëen schepje I
opgedaan. Braban] slaat wat djt I
Étleft trouwens toch seen I
slecht figuur want een aÉder I
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BO}('IEL * Het II. Hartkoor uit
Eoxtel gaat op woensdag 22 nove(nber naan Keulen om daar op
uitnodiging van de Consociatio Internationalis Musicae Sacrae uit
Rome mee te wenken aan een herdenking dat de encycliek Motu
Proprio ï5 jaar geleilen door paus
Pius X werrl uitgebracht.
Tijdens een bijeenkomst worden
in de grote Gurzenich Saal te Keulen referaten gehouden, die muzikaal worden omlijst door het H.
Hartkoor met de motetten van Orlando di Lasso, B5rrd, Josquin des
Prez en Van Berchem. De bijeenkomst begint om 11.30 uur. Om
15.30 uur zal het H. Hartkoor in de
Dom van Keulen zingen.
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Eurouisie-naehtmis

Boxtels koor

maakt school
(Door Hein Zorncrclijk)

BOXTEI, - Het Il. !{artkoor in
Boxtel maakt zich met hoge op*
vattingen omtrent het kerkelijl<muzikaal en liturgisch ideaal bijzondu" r,errdiensteli.ik \,oor hc.t
culturele 1e1,rn'*'ir11 Boxtel en ook
son'rs.\JCr" ct;rarbr.ritt.rn. ln de ko*

Brabants Centrum, 29 september lpJJ

NACHTMIS METKERSTMIS
RECHTSTREEKS OP T.V
VANUIT H. HARTKERK

nrencit rrr;ri:rrelc,n ztiIIi-,n naast eert

van het gregori:rairs mei jongens- en màr1nen-

goe<lc o.'t:l':-.orging

l<nor ltlr.rconrposiïie,i u't-'rdcn uilgevoerrl vrrn Hr:ncir.ik A,ndriessen"
Rassler, Jcrsgpfu l-la-vdn, Í",oiti, da
Vittorifi. Cl*nrrlrts rrorr Papa" "kis

llilber, r\lbert

der Klerk, .t-Ian.s
l,r.lo lJessler, Moz.art. Perosi en

Dit jaar zal de nachtmis rechtstreeks
vanuit Boxtel te zien zijn op de televisie.
Het vererende aanbod aan de parochie
van het H. Hart is deze week afgerond,
Die eer is niet alleen te verklaren uit de
faciliteiten die de H.Hartkerk biedt,

(,tlrH,(" (lt egtrri:.art»r. lniss(,n
ledere zondag w'ordt er tijdens
het r:omntunicgrre-.rt een mertet uitgevoerd. Ook het naspe,l is met
een z.orgvtrltlige keuze varl een
or

gelr'.'elk

goe-.d

verzoirgri.

maar ook aan de wijze waarop

Geerr u,orrr.ier dat m--n dit koor
om meder,r,erkÍng vraagt bij di-

ze luister bijzet aan deze vieringen.

verse belangrijke rnuziekuitvoeringt:n o.a. vàn Het tJrab:.r.tiis C)r*
kerst. Regelmat,ig rvrrldt het koor

De heer Joop Felix, rlirigent van het
H.Hartkoor, is erg ingenomen met

T.V.-uitzendingen en drie grammofoonplaten in de reeks K.R.O.-klassiek hebben dit koor al bekendheid gegeven tot
ver buiten onze landsgrenzen. Binnen-

kort valt overigens de vierde zwarte schijf
te verwachten van dit koor.
Het H.Hartkoor heeft al vele malen
koncerten verzorgd. O.m. tlad het op

tijdens het Holland Festival waar

de

wereldpremière werd gepresenteerd van

Kurt Will.
Voorts werd medewerking verleend bij
de uitvoering van de 2e Symfonie van
Mahler, dit in samenwerking met het
Brabants Orkest, solisten en jongenseen kompositie van

Op l3 novemtrer concerteett
het koor hei Mar.irrce Pirenne op
l-iet tra:rie Smits-r-rlgel in de Sint

afivisseling met orgelwerken door Mau-

i

ldaclrt.

2. Proficiat
.

t,:oe dcr'-pltt

voor.ie'f.V.-uitzcndirtg.'t \\lts allcn-raal
keuri.q vcrzorgd. I)c dochter was tnallr
u/at lr'ots cp rnoeder, die hct zo kan
brcnge!r. L.n ln hct sukscs van hct koor

heclt dc dochtcr-parochic ccn hccl cigen
part, zowei in koorlcdcn als organis'.. Hct
rvas allernaal erg tlooi. Nu c1c spannrng
aueg is. is dt r,,ld,rctril1!: d(\ te u:ulci-. .r
\. \rct 1() tll()r)i \\ils ,\lls kcrrlttutn.mcr

van Kontakt. I.laar

ntge-t-i.k -detrnènsen

geiijk in gevett. Noen. clic l-oto: zd cr dic
maar rret canravitl op. F,n darr hccl cvcn
in en vergeten hoek-ie dc kcrslp'rogramma's van de kerk: en dc rest
"'olgcpropt
de i<rant
nrel dinge n die u,e al lang in
gelezen hebben. \Vaar hli.iít

ttrie
redaktie? Had dic dat niet bete-r kunnen

d

en

ochic l{. llart

wqj"criïin .u cr,t g i iit iiiirïln*

de

gen, Eindhoven, Breda, Tilburg

eu4,-

[)at ltatslc vait ucl \\'cg t.g']li dcgcttcn.
ciic hicr op bczock kotttctt. I)tttt *';ttctl clin dc rnis vLrrr i0.0(| tlce t dtttt dttizcnd crl
op zondag-nrorgcll \\lls hi:t r'rccr itlttitllerkclrl k d ru|le1.funan4rnr. -Wat hcbbcn

pa.

den o.a. verzorgd in Den Bosch, NijmeTongeren in België.
Op zondag 6 november start het H. Hartkoor met een nieuw,experiment. Bij
gelegenheid van het feest van Allerheiligen worden de Vespers, de voorloper van
het vooÍ velen nog bekende H.Lof opnieuw geintroduceerd.
Op l3 november wordt een koncert ver-

gchlci'crr zi;tr oÍ'oi-. ccn andcr op bcrock.

hc-t grcotste degl r.,an \rvest-Euro-

ParochieberÍeh+uen
Iviaria Regina

zo'n 50 maal te belqisteren geweest. Twee

koor. Cantasona. Deze koncerten wer,\ls rr! dc lcclctr t lt:r Í)rr: llr,/ilt u ti lian taÍe l
kortrcn, dlLtr is i-'tts t'ctkgt:ht;i;* nlrg lc
l'lcin I:rr §ic wctri hoclcii:l.t cr tlog thills

nachtmis van Kerstrnii* vanuit de
[L Hartkerk voor de teievisie z.al
worden uitgezc'nden. Deze uitzencling gaat r,'ia Eurcvisie door

!raba.nts lagbl-acl
5 novembeT 1977

deze

uitzending. Onverwacht komt deze uit-

voor de radic ttitg,euodigd. De
hoogml,s op I januari van het konrende jaar r.oor de KRO z:rl
vanuit Boxtel komen. Flet koor
bracht c"rok eniEe rnteressante
gramnrofoonpiaten uit. F.en hele
eer echter is dar di: aanstaancle

Pt,tltiskcl"k !r: Ijilxtt:l r.or:r
i "lox tcls* ur É,.i iil'il ri;i.

het

H.Hartkoor doorgaans op sublieme wij-

nodiging niet. Op de radio is dit koor al

trt.l de nie

ocn?

4. Ilet Sacrarnent víln het huwelljk gaan
ontvangcn: 6 jan. f'renk Jongbloets en
Annemarie Cuijten (da.k.): l9 -ian. Jan
van der Meijden en llcnrielte van den
Biggelaar (da.k.)
5. De misdienaarsbeurten zullen door de
kapelaan afz-ontJerlijk trckend gemaakt
worden.

zorgd

in dc St. Petruskerk,

rice Pirenne werken worden

waar in
gezongen

van o.a. Josquindes Pree en Strawinsky.
Op 8 januari van het volgend jaar zal
vanuit de H.Hartkerk weer een rechtstreekse Hoogmisuitzending te beluisteren zijn op de radio.
Op 30 maart I 978 vindt het openingscon-

cert plaats in het kader van het ZuidNederlands Orgelconcours. Aan dit concert, dat plaats vindt in de H.Hartkerk
zal medewerking worden verleend door
leden van het Brabants Orkest. Uitgevoerd wordt het Stabat Mater van Pergolesi en de Cantate ,,O Seliger Mensch"

J.S.Bach.

Christine Spierenburg
en het heilig hart koor
uit Boxtel zingen

kerstliederen
in de abdii van Berne
Zolaidt de titel van de l.p. met kerstliederen die deGruyter
speciaal voor zijn klanten reserveerde.
Een unieke plaat \ryaaraan de sopraan Christine Spierenburg en het 70 man sterke heilig hartkoor onder Ieiding
van Joop,Felix met hart en ziel hebben gewerkt.
De l.p. is opgenomen in de abdij van Berne, en een betere en
fljnere omgeving yoor een dergelijke kerst l.p. is nauwelijks
denkbaar. Het is alsof men met het klokgelui aan het begin
van de plaat even in een andere wereld komt. De keuze van
de liederen, met de zeer bekende koraal uit de Cantate 147
van Bach "Jesu bleibet meine freude", zorgen yoor een
uniek muzikaal kerstgebeuren.

Christine
Spierenburg
Een internationaal beroemde sopraan
die haar sporen op het gebied van
opera, operette, musical en show al
ruimschoots heeft verdiend.
Ze trad honderden malen op voor
radio en t.v., maakte talloze
grammofoonplaten en bereisde de
hele wereld om op te treden.
Christine Spierenburg (getrouwd,
moeder van een zoon) is zelf erg
enthousiast over de kerstplaat.:
"Ik geloof dat het een fijne, sfeervolle
1.p. is geworden. Ik heb er in elk
geval met liefde aan gewerkt. Het
heilig hartkoor is voortreffelijk en de
omstandigheden waren bijzonder
professioneel.
Het is de eerste kerst- 1.p., die

ik ooit

heb gemaakt, ik ben benieuwd wat
hij in de winkels gaat doen."

het heilig hart
koor uit Boxtel
Een koor dat in zijn bijna 30 jarig
bestaan zich een uitstekende naam

heeft verworven in kerkmuzikaal
nederland. Hoogtepunt was de
medewerking aan het Holland
Festival irt 1971, met de wereldpremière van een werk van Kurt Weill.
Een eervolle vermelding in de
Londense Times was het resultaat.
Het heilig hartkoor kan ook bogen op
een ru!me internationale ervaring
(concerten in Duitslancl en
Luxemburg) en is regelmatig te horen

via de KRO radio in de talrijke
hoogmis uitzendingen.
Het koor bestaat uit 40 iongens en
30 mannen. Stuk voor stuk muzikale
talenten die dankzij een speciale
koor-opleiding samen in staat zijn de
moeilijkste kerkmuziek (missen en
motetten) puntgaaf uit te voeren.

De Gruyterkrant
Kerstmis 1972

Kant A

Kant B

Klokkengelui
O Du Fröhliche

Orge limprovisatie

O lesulein

Stereo LP

Gloria in Excelsís Deo

stis.g

De herderÍjes lagen bii nachte
Es ist e in Ros enÍsprungen
Stille nacht, heilige nacht
Í:[oe leit dit kíndeke

Er is een kíndje geboren op onrd
Nu sijÍ wellecome

ll'ij

lcomen lezamen

Choraul uit cctntate 147 van J.S. Barh
Jezus bleibet meine Freude

Uitsluitend verkrijgbaar bij deGruyte r.

f 4.95
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Alfrink reist
a1s artiest
DEN HAé.G, 16 nov.

Ka,rdirveken
geleden onthefÍïng van het i.ondagse riji'erbotl gekregen als

na.a.l

Alfrink heeft tu'ee

..artlest rntt rcouisieten". Ile.
dic rondag e€tt
Iiardinael zou
---'1.-t#_+

r(.a.!s neogmus 0D_g-o.gg!!_!I- Dorrtr
BoÍtàllDaanoor iloegt hiÍ tu§Gí-UËcht eu Bortet zlin bisschopsstaf en andere teketretr
van zijn rvaa.rdigheid tnet zich

vocrer.

Toen de kardinir-a1 onthefÍittg
van het r-ijverl:od vroeg lit'eeg:
hij in eerstc instatitie ,ul op zi.in

' rekest 'r'an de vet'kecrsinspectie. De ]rardinaal kon de route
.

U'Lïecht-Boxtel volgens de inspecteur" eenvoudig per

tlein

EÉ-

leglgen. De kardinaal rrond rlat
bezu'a.a-r:lijk v&nrvege de uitgebreide bagage, dÍe hij uret zich
nloest voel'en,

Na, aie

ar-ri

ijzlll.e, do0:' cie

r.i:r'-

keersjnspectie \ïenddc cie ]<ardilaal zich tot oud-r.r^rinistel Klom-

pé clie \\rees

staa"tssecretalis

\,'an Hult-en va.n veri<eer op cltr
problenren van dc irzilriiía.al. Dt:
sti;atssecretaris liol rle itispec-

teur geen ongelijii ger.en clai hij
het. verzoek van dc k:irriinaai

had al-ger,.'ezen. l\Ía,iu bij naciele
bestudering val de ort)-reffingsIegeling stuitte hij op een bcpaling dic de ka.rdinaal uitkonrst
booC. Altiesten kÈrjgen ont)':r'ffin:í ïan het :-ijverbocl om rie enr.r,.ir'reden dat zij voor de uit-

oefening van ltun beroep zoveel
uitrustilg :.nee :-noeten nemcn,
ciat gehrrrilr 1'an hel openbalrt'
1'rtrvoer onlJeEot1llel-1 vetli jS,

\roIBeDS de staatssecrg[:1]:j,r goJrl

loor karciinaai /,lflink

hr:tzelfde

en dus bepaalde irij da1. hij a)srrcg ontheífing kór1 kriigtl.r I js
,,artiest Dret requisieten".
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trJinnenkort henoemiug directeur rntiziek-sohool
:Ë. .
-f,. Ël eËÈx {}-Ë',gtË,§b:t s{, g-Én, tí-Ë,Í'Lg'eÍ'ti:
{)
-s;§'§,

de l+." Ëf {},rtËte'e"-{s Ëe ffi*xteË,

, (Van onze versJaggerrer)
ST- ]VïICÉIIEI,SGESTEL, 30 ausus}ïet irrgai;g tilrr I oktober a.s.
{us.
- heer J(oop) Felir (34), rnuziekzal de
leraar te St. Iïichielsilestel en ciirecteuÍ \'an dc §chijndelse muzieksci.tool,

zijn muzikale werlilerrein rerleggen
naar Boxtel, rraar hij de dirigenteustaf zal zrraaieu or.er hct kcrkkoor
van rle trL líaríkerk en hii ziÍn im-

provisatieÍalen{ zal kunren trrytvíeren
op het orgel. -tlij treecit hie,r::ree in
de voeistappcn t'an de heer Ccr Sul.'s,
die iï *-ss is l.:.:iieen- J lot djieeí+ur
'.:.ï. r-i r.:j:'ir':.- '(,'ii 3!(l:,1r. i..ii'i.j';-"ko:'l r"ait tL''ai'i:; il'* i':rtlir.rmi:ii te
vel'n,achten van cle heer !-elix ítt direcÍeur van de lf,rtxtelse rnuziekschool.

1,1

iaar St. itiichielsgestel

De heer Fetix toonde zich ten zeerste verlreugd over z-ijn benoening

tot kcrordirir,,rrt en organist in Bcxtei. op I ol-.i,.rb:r ,.s.-ii ll;-p.".i"t
dertien ja;ir in St. n{ichielsges"el
u'erkzaam, .,nrài'ii nu ga ik .''erhuizen
naar Bo>ltei waàr voor mij groiere
r-nogeliikheden liggen", aidus de heer

Felix. Hii zal evenrvel zijn functíe

directeur'-van de muziekschool ie
*§*pÀ4Htieiege.tci- handharen.,,He I
u'ordi cchicl rvel moeiliik met al
lLijn artleie lveilizaamhcdcn en ht't
zict crr zelIE naar: uit, d at ili het eerr
en andcr z::I moelcn laten schicten".
Ondcr dat t:en cn ander ressortcrcn
c,.ii. muziehlcràar aan hct klein-setri:rzr'Íe Beckr,liet. muz,iekleraar a:rn
Cr: br:ic huislru.udsclro)cn 1e Schijr.rdcl
( n irr:i.Ís1 ..';in hc1 llï*r.c:iisch iizrrlcl'ir:rr(:r. llr::r. r'cclheid. r.ait Íulci.ics
r a-i'r

;--__

zou hij het licist r',riileu bliir,en uitoefenen, doch dat is praktisch on-

Poll'fouie
Iiuziek en zang hehben in l:et le\fen lran de heer I'elix altird ecn zecr
\roorÍlame roI gespee 1ci. Gebor.en in
Arnsteldam verhursde hij cp tie:rjarige leeÍtijd naar llcn Eoscir. \ian i943
toi 1948 stuCeerde hij orgel- elt conlpo-siiieleer aan het conservatoriurri 1e
Ti; iburg, v+aar hij onden'icht kreeg
.;;:u I-ouis Toebosch, Fir:t lIi:l-rt: iiu:r,
r:u (iscar can 'iiemel. Cr-oie belangstellírr

i l:lel'L hi.i voor tle

poi-víonie,

zorvel in het klassieke ais in het moCerne ger:e. Deze vooriiefcie heoÍt )rij

rveten cïer 1e Cragen aan de ruirn
derlig leien r.an het IvÍeycrijsch Kar:nerlioor, dat reeds verscl-tillende ma-

Ien voor de radio is opselreden.
*--- UonrpOSftre
da

Een andere passie van de heer Fe-

lix Ís de compositie. Hi.i heeft reeds
een l(is .,cp zijn naarr staan", tloch
de tjjC en cle mogelijkheid hebben
hem de laaitste iaren ontbroken om
verder-e slappen iri die rÍchtíng te onCernemen. .,Ik hoop echier nu voldocncie gelegcnheid te krijgen om

er

\\reer eerrs serieus mee te beginnen",
aldus cle heer Felix, ciÍe niet kon nalaten het Boxtelse ker')<kooi te roenlcn or:-1 zijn grote reputaiie, niet allcen in Boxtel, maar in het hele land.

