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Studiedagen: 

Begeleiding van verschillende liedsoorten 

en liedstijlen in het nieuwe Liedboek (2013)

voor organisten/pianisten, 

allen die zich in Friesland met de (bege)leiding van de muziek in de kerken

bezighouden

De Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek organiseert (3x)een studiedag over de begeleiding van 

verschillende liedsoorten en liedstijlen in het nieuwe Liedboek 2013. Deze studiedag wordt drie keer 

aangeboden en wel  op zaterdag 11 januari 2014 te Dokkum, zaterdag 25 januari 2014 te 

Leeuwarden en zaterdag 8 maart 2014 te Sneek.

Onder leiding van docenten Auke de Boer en Jelle Rollema zal worden gewerkt aan het verkennen 

van de verschillende muziekstijlen in het nieuwe Liedboek 2013 en vooral het samen oefenen van de 

instrumentale begeleiding van diverse soorten liederen.

Deze studiedagen zijn bedoeld voor alle muzikanten die zich bezighouden met de begeleiding van 

de kerkzang, deelname is gratis, u kunt zich via onderstaande gegevens aanmelden.

Het is nadrukkelijk onze wens om het musiceren te oefenen op het eigen niveau van de 

organist/pianist. Er valt ook veel van elkaars talenten te leren en we hopen dat het samen zingen  en 

musiceren een stimulans zal zijn voor de eigen kerkmuziekpraktijk en de kerkmuziek in onze kerken. 

U wordt uitgenodigd om zelf mee te doen en anderen attent te maken op deze studiedagen. 

Hieronder leest u de programma-opbouw van de studiedag. We verlenen graag nadere info en 

details, zoek daarvoor contact via onderstaande gegevens. Na aanmelding ontvangt u verdere 

gegevens over de dag, die dus gratis is en inclusief koffie/thee en lunch.

Info en aanmelding: 
Ulbe Tjallingii, voorzitter beraadgroep | Tjallingii2@zonnet.nl | 058-2573623 | 06-14859557

Auke de Boer |  aukegdeboer@live.nl |   tel. 0511-444540

Jelle Rollema | j.Rollema@planet.nl |( tel. 0515-521261)



Studiedag

Begeleiding van verschillende liedsoorten  en liedstijlen in het nieuwe Liedboek (2013)

Datum, plaats en tijd:

zaterdag 11 januari 2014 te Dokkum

Fonteinkerk | Op de Keppels 3 | 9101 DG Dokkum

zaterdag 25 januari 2014 te Dokkum

Kurioskerk | Julianalaan 38 | 8932 AA Leeuwarden

zaterdag 8 maart 2014 te Sneek

Zuiderkerk | R. Bockemakade 7 | 8601 AC Sneek

Programma

10.00 ontvangst & welkom, koffie, thee, toelichting dagprogramma en doelen

10.15 korte ronde: kennismaking, waar is men als musicus actief, welke ervaring is 

opgedaan met verschillende soorten kerkliederen

10.30 wegwijs in het nieuwe Liedboek (en koor- en begeleidingsmateriaal) door de 

docenten

11.15 docenten en cursisten werken samen aan liedstijlen, de docenten demonstreren 

begeleidingsmogelijkheden, waarbij de cursisten spelend en zingend participeren en 

leren

12.15 lunch

13.15 gericht samen werken aan instrumentale begeleiding van diverse liedsoorten en 

acclamaties 

14.15 pauze

14.30 afronding, evaluatie, vervolgafspraken

Toelichting: op alle drie locaties hebben we de beschikking over een kerkorgel en een piano. 

We nodigen de cursisten uit om van te voren aan de docenten liederen door te geven 

waaraan men zelf zou willen werken.

Deze studiedagen worden uitgevoerd door de Beraadgroep Liturgie en Kerkmuziek Fryslân, onder 

auspiciën van het ‘Classicaal Regionaal Overleg’ en zijn mede mogelijk dankzij de financiële steun 

vanuit 

het Frysk Aktiviteitenfûns 

en

het Fonds SLSK (stichting landelijk samenwerkingsverband kerkmuziek)




