Aanmelding
Om een soepele organisatie voor deze dag te kunnen garanderen is het
van belang dat men zich bijtijds aanmeldt: vóór 15 september 2014.
Aanmelding kan uitsluitend per email:
dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl

Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Als u zich als groep aanmeldt, dan gelieve de namen van de deelnemers
correct door te geven, alsook van één contactpersoon de overige adres- en
contactgegevens. Gelieve bij elk van de deelnemers aan te geven aan
welke workshop men wenst deel te nemen. Bij de workshop meerstemmig
koor s.v.p. ook aangeven welke stem men zingt (SATB).
Als men zich individueel aanmeldt, dan gelieve naam en adresgegevens
door te geven, alsook de workshop waaraan men wenst deel te nemen.
De slotviering in de St.-Martinuskerk is voor eenieder toegankelijk, ook
als men verder niet deelneemt aan de workshops.
Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrije bijdrage wordt ten
zeerste op prijs gesteld. Voor koffie en thee en een stukje Limburgse vlaai
wordt gezorgd! Bijtijds krijgt u verdere informatie toegestuurd!
Na aanmelding ontvangt u na 15 september nader bericht!
Foto’s: Bisdom Roermond – Dag van de Kerkmuziek 2013
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zondag 12 oktober 2014 te

Weert

Dag van de
kerkmuziek
Na een eerste en
geslaagde editie vorig jaar
in Roermond, organiseert
de SGV i.s.m. VNK Limburg
en RICK Weert dit jaar
wederom graag een
Dag van de Kerkmuziek.
Dit jaar vindt de dag plaats op 12 oktober en wel in Weert. De dag zal op
eenzelfde manier ingevuld worden als vorig jaar. Het gaat er om langs deze
weg waardering uit te spreken voor alle trouwe inzet door alle koren die
met de parochies verbonden zijn, maar ook om elkaar te inspireren.
Vandaar dat er wederom gekozen is voor een feestelijke dag van
ontmoeting, met boeiende workshops als hoofdmoot van het programma.
Programma:
14.00 uur
ontvangst in het RICK, opening
(Beekstraat 27, centrum Weert)
14.30 uur
Workshop
15.30 uur
Pauze
16.00 uur
Workshop (vervolg)
17.00 uur
einde workshops
17.30 uur
gezongen slotviering
met mgr. R. Maessen,
vicaris liturgie en voorzitter SGV,
in de St.-Martinuskerk
18. 00 uur
einde programma
De gezongen slotviering in de kerk wordt ingevuld door allen samen:
in de verschillende workshops wordt er naar de viering toegewerkt.

Workshops naar keuze
Koorzangers Net als vorig jaar worden er vierstemmige koren samengesteld
uit de aanmeldingen. Als men zich per groep aanmeldt, zal men ook per groep (bij
elkaar) worden ingedeeld. Er zal in de workshops veel gezongen worden en
gerepeteerd, o.l.v. Leo Smeets & Ad Voesten. Er is goed op gelet dat het gekozen
repertoire voor die middag voor elke koorzanger goed te doen is. We putten
grotendeels uit de studiemappen van de SGV.

Dirigenten Deze workshop staat onder leiding van Annie Jansen. Aan de hand
van het repertoire van deze dag zal ingegaan worden op aspecten als didactische
aanpak, afwerking, interpretatie.

Gregoriaans - Vrouwenschola, o.l.v. Hans Heykers.
Gregoriaans - Mannenschola, o.l.v. Jo Louppen.
Orgel Deze workshop voor organisten op het orgel van de St.-Martinuskerk, met
zowel vrije repertoirekeuze (meegebrachte orgelliteratuur) als aandacht voor
vierhandig orgelspel, staat o.l.v. de organiste van de St.-Martinuskerk te Weert
Lène Vermeulen-Huijts.

Info over de workshopleiders:
www.leo-smeets.nl
www.kerkmuziekinbeweging.nl
www.centrumvoorkoorzang.org
www.scholamaastricht.nl
www.cappellasintservaas.nl
www.jolouppen.nl
www.ricknet.nl

