
Scratchdag  
‘Commune psalmen’

en andere composities
diocesane studiedag

Diocesane Instelling voor Liturgische 
muziek St.-Gregorius, Bisdom Rotterdam

Scratchdag rond de nieuwe commune psalmen voor 
gemengde koren. 

Samen met de Kathedrale Laurentius & Elisabeth 
Cantorij o.l.v. Marc Schaap en Aart de Kort 
aan het orgel studeren we nieuwe commune 
psalmen in. Richard Bot, voorzitter van de DISG, 
leidt de verschillende composities kort in.

Deelnemers aan deze studiedag ontvangen bij binnenkomst de 
koorpartituren. De volledige partituren zijn na de dag zelf te koop door 
een e-mail te sturen met de gewenste titels en aantallen.

Kosten bijeenkomst
Kosten € 10,- inclusief lunch, koffie/thee en koor-
partituur, te betalen bij aanvang van de studiedag.

Aanmelden vóór 1 oktober 2022
Vermeld  naam en adresgegevens én parochie
E.  m.schaap@bisdomrotterdam.nl

Zaterdag 8 oktober 2022, 10.00 tot 14.00 uur
St. Paulus Bekering, Merellaan 352 

2903 GJ  Capelle a/d IJssel

mailto:m.schaap%40bisdomrotterdam.nl?subject=Aanmelden%20%27Scratchdag%20Christoffelmis%27


Programma
• 09.30 uur: inloop voor deelnemers
• 10.00 - 11.00 uur: 1e sessie
• 11.00 - 11.30 uur: pauze
• 11.30 - 13.00 uur: 2e sessie
• 13.00 - uiterlijk 14.00 uur: lunch met 

ontmoeting

Commune antwoordpsalmen
Gewoonlijk wordt de antwoordpsalm gezongen die in het lectionarium 
staat aangegeven, omdat de tekst onmiddellijk verband houdt met de 
lezingen, de antwoordpsalm is immers onderdeel van de Schriftlezingen 
in een viering. Het is echter ook mogelijk, met name om de deelname van 
het volk te bevorderen, om één en dezelfde antwoordpsalm gedurende 
langere tijd te zingen tijdens een bepaalde liturgische periode. Deze 
antwoordpsalm wordt aangeduid met de Latijnse term ‘commune’ 
(lett. gemeenschappelijk), d.w.z. de antwoordpsalm functioneert op de 
gemeenschappelijke zondagen van een specifieke liturgische periode.

Project communepsalmen
Het bisdom Rotterdam heeft een meerjarig project gestart om alle 
communepsalmen voor het hele liturgisch jaar te laten toonzetten voor 
alle koorsoorten.

Tijdens de scratchdag leert u nieuw gecomponeerde communepsalmen 
één- en meerstemmig zingen in de versie voor gemengd koor. De 
refreinen van deze nieuwe commune antwoordpsalmen zijn uniform 
getoonzet voor alle koortypen, zodat het volk altijd kan meezingen, 
ongeacht welk koor er zingt. De compositie van de verzen is speciaal 
toegespitst op de verschillende koorsoorten. Deze dag staan de versies 
voor gemengd koor centraal. Later zullen scratchdagen volgen voor de 
versies voor kinder-, jongeren- en middenkoor.


