Huis van de Kerkmuziek
Nieuwsbrief – 18 december 2015

Begin oktober stuurden wij het projectplan voor het Huis van de Kerkmuziek. Wat zijn de
ontwikkelingen sindsdien? We praten u graag bij.

Financiën
Er zijn subsidieaanvragen gedaan bij de volgende fondsen:






M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
Maatschappij van Welstand
Insinger Stichting
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum
Mr. Paul de Gruyter Stichting

Inmiddels zijn er twee positieve reacties binnen!
Website
Het ontwerp wordt gemaakt door Martin Pottjewijd Creations. Schipper Webdesign verzorgt
de bouw van de site. Met beide zijn er plezierige gesprekken geweest. De ideeën rond de
website zoals te vinden in het afzonderlijke projectplan ‘Sub www’ zijn verder
doorontwikkeld. Ontwerper en bouwer hebben een tijdje moeten wachten op het ‘go’ van
de ISOK, omdat eerst de financiering rond moet zijn. Nu we op de subsidieaanvragen twee
positieve reacties kregen, kan de bouw van de site op korte termijn van start kan gaan. Het
bedrag dat hiermee gemoeid is, is in overeenstemming met de begroting.
Comité van Aanbeveling
Er worden mensen aangezocht om hun naam aan het Huis van de Kerkmuziek te verbinden.
We vragen mensen die van betekenis zijn in de wereld van kerk, (liturgische) muziek en
cultuur. Als u met oog hierop suggesties heeft of – beter nog – goede connecties, dan horen
wij dat graag!
Speerpunten
In het projectplan zijn de volgende speerpunten genoemd:







Website
KM IV
Gezamenlijke presentatie aanbod
Permanente Educatie/verbinding met Hydepark
‘event’ met kinderen / basisonderwijs
Project Ontdek Kerkmuziek

Speerpunt website:
o zie wat daarover hierboven staat;
o Twee vragen aan u:
 Wat wilt u graag op deze website vinden?
 Hoe wilt u uw organisatie op deze site introduceren?
We zijn benieuwd naar uw antwoord op beide vragen!
Speerpunt event kinderen/onderwijs
o Eerste contouren geschetst van het ‘event’ met kinderen in het kader van het
Lutherjaar. Bijvoorbeeld in de vorm van een ‘project’ dat door scholen ingekocht kan
worden, zelfs met docent. Er zijn enkele oriënterende en inventariserende
gesprekken met potentiële partners gevoerd.
Op de rol staat:
o inventarisatie m.b.t. KM IV
o de gezamenlijke presentatie aanbod gaat vooral via de website lopen
o Het project Ontdek Kerkmuziek gaat ook in combinatie met de website
Op dit moment…
…zijn we benieuwd naar de verdere uitkomst van de subsidieaanvragen. Met het inmiddels
toegezegde bedrag kan de website worden gemaakt en ingevuld worden. Een dezer dagen
wordt de opdracht daartoe gegeven. Met die website kan vervolgens het Huis van de
Kerkmuziek worden gepresenteerd!

Overig nieuws
Op zaterdag 30 januari is er in de Amersfoortse Bergkerk een lieddag rond het oeuvre van Huub
Oosterhuis in het Liedboek. Ruim honderd teksten van zijn hand zijn opgenomen, maar lang niet alle
liederen zijn (goed) gekend. Componist Tom Löwenthal en pianist Henri Heuvelmans begeleiden de dag.
Tijdens deze lieddag wordt een tiental liederen ingestudeerd. De liederen zijn o.a. geselecteerd op
bruikbaarheid voor veertigdagentijd en Stille Week / Pasen.
Zie voor meer informatie: www.bureaumamre.nl

Kerkzang.nl organiseert een cursus met oog op de permanente educatie van predikanten, onder de titel
Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit. Door middel van drie cursusmiddagen en de bijbehorende
literatuurstudie wordt ingegaan op de verschillende visies en overtuigingen rond de kerkmuzikale
praktijk, het gesprek hierover en de omgang hiermee. De cursus is opgenomen in het open erkend
aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk (2 studiepunten). Periode: april-juni
2016. Docenten: Berend Borger (theoloog), Anje de Heer en Catrien Posthumus Meijjes (beiden
kerkmusicus).
Zie voor meer informatie: www.kerkzang.nl
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