Koorkring Landgraaf
i.s.m. Sint-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond

B U S T O CH T
naar 5e

Dag van de kerkmuziek Roermond zondag 8 oktober ‘17

De Dag van de Kerkmuziek is jaarlijks een mooie, leerzame en vooral gezellige dag voor kerkzangers en alle
andere belangstellenden uit heel Limburg. Dit jaar wordt op deze dag een studiemap met koormuziek van
Jan Seevens ten doop gehouden. Deze voor velen bekende organist-componist uit Heerlen heeft veel
toegankelijke koormuziek achtergelaten. Het werk lag opgeborgen in het archief. Maar op verzoek van
velen wordt een selectie van het werk als studiemap door de SGV gepubliceerd. ‘Capella sine nomine’ uit
Heerlen en omstreken o.l.v. Jo Louppen zal veel van het werk tot klinken brengen.
De dag wordt besloten met een gezongen vesperdienst in de kathedraal, waarbij aftredend bisschop mgr.
Fr. Wiertz voor het laatst op een Dag van de Kerkmuziek aanwezig zal zijn. Ten afscheid is voor hem een
lied geschreven dat ’s middags zal worden gerepeteerd en in de kathedraal gezongen zal worden.
Om velen de kans te geven deze mooie dag mee te maken organiseert Koorkring Landgraaf een busreis.
Opstapplaatsen:

Heerlen (kerk Schandelen) 12.15 uur
Landgraaf (kerk Nieuwenhagerheide) 12.30 uur
Landgraaf (Oude Markt Waubach) 12.45 uur

Programma Dag van de Kerkmuziek zondag 8 oktober
14.00 uur
14.15 uur
14.15 uur
15.15 uur
15.30 uur
16.30 uur
17.00 uur

opening in de Caroluskapel
Presentatie en repetitie ‘Jubelt voor God’ m.m.v. Kamerkoor ‘Contrast’ o.l.v. Ad Voesten
Workshops orgel & gregoriaans
Pauze met koffie, thee en vlaai
Presentatie en repetitie ‘Jan Seevens’ m.m.v. ‘Capella sine nomine’ o.l.v. Jo Louppen
Repetitie in de kathedraal
Gezongen vesperdienst in de kathedraal (18 uur einde)

Aansluitend aan de vesperdienst vertrekt de bus terug naar de opstapplaatsen. Aan de dag zijn geen kosten
verbonden (vrije gave is welkom). Voor de bus vragen we de kostprijs van € 14, - p.p. te voldoen in de bus.
Aanmelden (tot 1 oktober!) op de pastorie te Waubach 045-5312378 of pastorie.waubach@hetnet.nl.

www.sgv-roermond.nl

