Aan de kerkkoren in het bisdom Roermond
en alle koren die verbonden zijn met de activiteiten
van de St.-Gregoriusvereniging

Roermond, 27 mei 2018
Geachte dames en heren,

Zoals u weet vinden elk jaar de Limburgse Koordagen plaats in Theaterhotel De Oranjerie te
Roermond. Dit jaar zal dat zijn van 5 t/m 7 oktober.
In Limburg wordt vanouds en nog steeds heel veel gezongen. De koorzang hoort zonder meer tot een
culturele traditie en erfgoed van ons land. De kerkkoren nemen in dat landschap een niet te missen
plaats, zowel qua aantallen zangers als qua aantallen ‘uitvoeringen’. Aan nagenoeg alle kerken en
parochies zijn koren verbonden, in alle soorten en maten. En hoewel er allicht vragen rijzen hoe een
en ander over een tiental jaren zal uitzien, zien we toch dat regelmatig nieuwe initiatieven binnen en
buiten de bestaande korenwereld worden georganiseerd. De vragen zijn terecht, maar het past ons
niet te somberen!
De Limburgse Koordagen laten jaarlijks zien dat koorzang als zodanig niet alleen bouwt op een lange
traditie maar tegelijk ook springlevend is in Limburg en zeker wel in staat is om aan zichzelf te blijven
werken om kwaliteit op peil te houden, dan wel te vernieuwen waar nodig.
Het is de vurige wens van ondergetekenden dat – zeker nu de specifieke ‘Dag van de Kerkmuziek’ dit
jaar niet tegelijkertijd plaats vindt – veel kerkkoren of individuele koorzangers de weg naar de
Oranjerie weten te vinden. Het zou mooi zijn als we in dit Europees jaar van het cultureel erfgoed
samen met het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) ook als kerkkoren laten zien
dat koorzang prominent aanwezig is in Limburg en gedragen wordt door zeer velen. Juist de
Limburgse Koordagen geven een perfecte gelegenheid om daarbij stil te staan. De SGV nodigt samen
met het VNK-Limburg de koren dan ook uit om het thema van dit jaar ‘Creativiteit vanuit traditie’ dan
ook aan te grijpen om deel te nemen aan het Open Limburgs Korenfestival (OLKF) op zaterdag 6 en
zondag 7 oktober.
Dat kan op verschillende wijzen. Gebruikelijk is er een concoursdeelname tijdens de Koordagen: een
deskundig jury beoordeelt de optredens en reikt daarbij verschillende prijzen uit. Daarnaast is er
gelegenheid om als koor mee te doen aan de feedbackdeelname, zonder aan het competitief
element mee te doen, maar toch van kundige musici feedback te ontvangen. Tot slot kan een koor
deelnemen aan de feedbackdeelname: een optreden zonder enige vorm van jurering: louter voor het
plezier. Daarnaast is er op zondag 7 oktober ook het Limburgs Kinderkorenfestival (LKKF), zijn er
verschillende workshops en is het natuurlijk mogelijk om als publiek van de vele optredens te
genieten. Het volledige programma van de Limburgse Koordagen vindt u op de website van het VNKLimburg: www.vnk-limburg.nl. Ook via de digitale nieuwsbrief van de SGV zullen we u goed op de

hoogte houden over de Limburgse Koordagen. Mocht u deze nieuwsbrief nog niet ontvangen kunt u
zich aanmelden via de website van de SGV: https://sgv-roermond.nl/nieuwsbrief.
Mogelijk lukt het ons om voldoende koren bij elkaar te krijgen om de kerkkoren op bijzondere wijze
te presenteren op dit bijzondere festival. We zijn er allemaal mee gediend als we elkaar helpen onze
‘hobby’ – want dat is het toch – dan wel ons ‘dienstwerk’ - want dat is het niet minder - zo
inspirerend mogelijk voor het voetlicht te brengen.
Voor meer informatie over de Limburgse Koordagen kunt u contact opnemen met Mara Daniëls,
projectmedewerker Huis voor de Kunsten Limburg (e. mdaniels@hklimburg.nl / t. 0475-399286).
Met hoogachtend en hartelijke groet,
Jeu Smeets
Voorzitter VNK-L
Ed Smeets
Voorzitter SGV Roermond
Gedelegeerde liturgie & kerkmuziek

