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Chris Fictoor (1948) 

 
 

Chris Fictoor is componist, 

dirigent, muziekpedagoog en 
kerkmusicus. Aan het Prins Claus 
Conservatorium behaalde hij zijn 
diploma’s Schoolmuziek, Gregoriaans 
en Uitvoerend Musicus Koordirectie; en 
aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
deelcertificaten Theologie. Verder werd 
hij opgeleid in leiderschap en 
management. Hij is gehuwd met 
Marijke von Hebel, zij hebben twee 
zoons. In 1993 deed hij zijn professie 
als geassocieerd lid van de kloosterorde 
van de Karmelieten. 

 
Hij componeerde een groot 

oeuvre van liederen, psalmen, 
motetten, cantates, oratoria, 
theatermuziek en kamermuziek, 
uitgevoerd in diverse Europese landen, 
USA en Japan. Voor diverse van deze 

composities schreef hij ook teksten. Als dirigent leidde hij diverse professionele en 
amateurkoren en orkesten in binnen- en buitenland, waaronder 35 jaar het Concertkoor 

KOV Groningen. 
   
Chris Fictoor werkte eerst in het Voortgezet Onderwijs, als conrector en 

muziekdocent, en daarna in het Hoger Onderwijs als hoofddocent Koordirectie, 
Schoolmuziek en Kerkmuziek aan het Conservatorium Enschede, als docent in het senior 
management development programma aan de Universiteit Nyenrode en momenteel als 
docent aan Avicenna Academie voor Leiderschap en artistiek leider van de Leiderschap 

Academie LEAD Conductors. 
 
Hij was directeur van het Conservatorium Enschede en dean/directeur aan de 

Hanzehogeschool Groningen, waar hij het Prins Claus Conservatorium, de Dansacademie 
Lucia Marthas Amsterdam en Groningen, de Masteropleiding Kunsteducatie te 
Leeuwarden en Groningen en het Toegepast Onderzoekcentrum Kunst en Samenleving 
leidde. 

 

In de sector Cultuur en Onderwijs was hij bestuurder van diverse (inter)nationale 
organisaties, waaronder vicepresident van de Europese Associatie van Conservatoria, 
bestuurder en adviseur van grote landelijke koepelorganisaties w.o. de Vereniging van 
Hogescholen (Hbo-Raad), en voorzitter van departementale commissies, Raden van 
Toezicht en internationale visitatiecommissies en jury’s. 

 
In de kerkmuziek was hij diocesaan en landelijk voorzitter van de Nederlandse 

Sint Gregorius Vereniging en ontving daar de Bronzen Ereplaquette. Hij is onderscheiden 
als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, als Paul Harris Fellow door Rotary 
International, door de Hanzehogeschool met de Hanzepenning en was in 2006 
genomineerd als Overheidsmanager van het Jaar. 
 
Nadere Informatie: www.chris-fictoor-foundation.nl; www.fictoor.nl  
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Colofon:
Reeds eerder zijn bij KISG onderstaande werken verschenen:
- Onze Vader
- Overstroom ons met uw vrede
- Sub tuum praesidium
- Missa “In tempore angustiae”
- Kersthymne “Van ’t vroeglicht tot de dageraad”
- Hymne voor het feest van de Openbaring des Heren Driekoningen
- Muziek voor Sint Jozef “Liber Usualis Te Joseph celebrent
- Paashymne “De dag rijst rood in het verschiet”
- Pasen met de Emmaüsgangers
- Adventsmotet: Dauwt, Hemelen,uit den Hoge

Deze uitgaven zijn verkrijgbaar via bisdom ’s-Hertogenbosch (073-532075) als pdf en als 
gedrukte uitgave.
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