
Sint-Gregoriusvereniging  
in het Bisdom Roermond & 

Schola Maastricht 
 

 

 

 

1e Dag van het gregoriaans  
Houthem-St.Gerlach - zondag 25 oktober 2015 
 

Ter afsluiting van een feestelijk ‘gregoriaans ontmoetingsweekend’ 
voor zangers en liefhebbers van het gregoriaans, georganiseerd door 
Schola Maastricht en de SGV Roermond, aangeboden aan pastoor  

Mgr. A. Kurris  

b.g.v. zijn 80e verjaardag, als blijk van waardering voor zijn jarenlange 
verdiensten voor het gregoriaans 

 

m.m.v.  
 

Schola Cantorum Wahlwiller o.l.v. Franco Ackermans 
Collegium Gregorianum o.l.v. Peter Schroen 

Schola Cantorum van het Ward Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer 



Zondag 25 oktober – Houthem-St. Gerlach 

Deze 1e Dag van het gregoriaans vindt plaats op zondag 25 oktober in 
de kerk van Houthem-Sint Gerlach en is bedoeld voor parochieschola’s 
en alle andere gregoriaanszangers en - liefhebbers. Er zal in groepen 
gerepeteerd worden aan de zondagsvespers, waarmee de dag wordt 
besloten. De schola’s op de voorzijde vermeld nemen een 
voorzangersrol op zich. Deelname is gratis: men is welkom!  

Aanmelding via onderstaand emailadres! 

Programma 

14.00 uur opening 
14.10 uur voordracht past. Kurris 
14.40 uur 1e groepsrepetitie 
15.30 uur pauze met koffie/thee 
16.00 uur 2e groepsrepetitie 
16.50 uur gezamenlijke repetitie   
17.30 uur  vespers 
18.00 uur  einde 

 

Zaterdag 24 oktober - Maastricht  
Naast deze 1e Dag van het gregoriaans wordt er op zaterdag 24 

oktober een studiedag semiologie gehouden.  
‘s Middags (14-17 uur) nemen drie sprekers het woord: 

Prof. Dr. J.B. Göschl – laudatio 
Dr. A. Kurris - semiologische aspecten handschrift Angelica 123 
Dr. R. de la Haye - handschriften uit de euregio 

Om 19 uur zingt Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers een concert in 
de O.L.V. Basiliek. De dag (en zeker het slotconcert) is voor eenieder 

toegankelijk, maar in het bijzonder uitgenodigd zijn oud-studenten en 
allen die actief zijn in de studie en de praktijk van het gregoriaans. 

 

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

per email: dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl. 

 

www.sgv-roermond.nl www.scholawardinstituut.nl www.scholamaastricht.nl 
www.kerk-wahlwiller.nl/Schola-Cantorum-Wahlwiller 
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