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3e Dag van de kerkmuziek 
Roermond - zondag 11 oktober 2015 

 

Na twee eerdere edities in Roermond & Weert organiseert de SGV 
wederom ‘n Dag van de Kerkmuziek op 11 oktober in Roermond, 
aansluitend bij de Limburgse Koordagen en het Open Limburgs 
Korenfestival, georganiseerd door VNK Limburg in het weekend van 9-
11 oktober. De dag zal dit jaar anders ingevuld worden dan in de 
voorgaande edities: de SGV nodigt alle koren uit op deze middag te 
komen ‘Zingen in de kathedraal!’ De afzonderlijke koorpresentaties 
zijn dit jaar hoofdmoot van het programma. Ter afsluiting is een 
gezamenlijk gezongen slotdienst en tegelijkertijd bieden we voor 
organisten en dirigenten graag workshops aan. 



Programma     ‘Zingen in de kathedraal!’ 

14.00 uur opening en gezamenlijke zang 
14.15 uur 1e blok koorpresentaties 
15.15 uur Pauze 
15.45 uur 2e blok koorpresentaties 
16.45 uur gezamenlijke zang 
17.15 uur gezongen slotviering   
18.00 uur  einde 
 
Koren kunnen zich aanmelden via onderstaand 
emailadres. Het repertoire dient geestelijk van aard te zijn. De SGV 
bepaalt (tijdig) welke koren (bij te veel aanmeldingen) wanneer zingen. 
Natuurlijk is het mogelijk ook als toehoorder (zowel als koor of 
individueel) de dag bij te wonen. Het gaat de SGV er ook dit jaar om 
waardering uit te spreken voor alle inzet door alle koren die met de 
parochies verbonden zijn, maar ook om elkaar te inspireren. 
 

Er is een tweetal workshops. De workshop voor dirigenten staat o.l.v. 
Annie Jansen. Ze zal ingaan op didactische aanpak, afwerking, 
interpretatie. De orgelworkshop wordt gehouden o.l.v. Jean-Pierre 
Steijvers op het orgel van de Caroluskapel, aan de hand van de 
meegebrachte orgelliteratuur. 
 

Aanmelding Om een soepele organisatie voor deze dag te kunnen 
garanderen is het van belang dat men zich z.s.m.  aanmeldt, uitsluitend 

per email: dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl. 
 

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrije bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Voor koffie en thee en een stukje Limburgse vlaai 

wordt gezorgd! Bijtijds krijgt u verdere informatie toegestuurd! 
 

Graag verwijzen we hier ook naar de 1e Dag van het gregoriaans op  
24 & 25 oktober te Maastricht & Houthem. 
 

 sgv@bisdom-roermond.nl   
 www.sgv-roermond.nl 

                          www.vnk-limburg.nl  

mailto:dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl
mailto:sgv@bisdom-roermond.nl
http://www.sgv-roermond.nl/
http://www.vnk-limburg.nl/

