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De aandacht van tekstdichters en componisten gaat de laatste tijd voornameintrede- en tussenzangen, die dan meestal respon§oriaal worden bewerkt. Dit is te begrijpen, omdat op deze manier zowel koor

lijk naar vrijgevonden

als gemeenschap aan hun trekken kunnen komen, en ook omdat de bewegings'
wijheid hier groter is. Het is daarom goed zo nu en dan weer eens geconfrou'
teerd te worden met deze oeroude vaste gezangteksten van de misliturgie, die

eigenlijk onvervangbaar zijn. Vooral als het gebeurt op de manier waaïop
Strategier het hier heeft gedaan. Het is te hopen dat veel koren deze Bernardus-mis op hun repertoire zullen nemen.
Bernardus-mis voor
rink / Amsterdam.
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l- tot 2-st. koor en eventueel gemeenschap.

Ed. Herman Zenge-

