Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Dirigentenborrel 2018
Na de eerste geslaagde editie van vorig jaar nodigt de SGV graag opnieuw
dirigenten uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. Dirigenten zijn de echte
leiders van het koor als het om de muziek gaat. Zij kunnen sturen,
verbeteren, repertoire aandragen… Vaak staan ze er binnen hun vak echter
alleen voor. Daarom is het goed om zo nu en dan eens elkaar te ontmoeten
om met elkaar van gedachten te wisselen en eventueel ideeën uit te
wisselen. In Limburg doen we dat dan onder het genot van ‘n drankje…
Inspelend op de realiteit van nu met steeds ouder wordende zangers en
kleiner wordende koren zal er deze keer een interessante workshop worden
gehouden door Sjef Streukens over gehoorproblemen bij zangers èn
dirigenten. Hij is zelf musicus (organist van de OLV-Basiliek in Maastricht), en
de naam Streukens in relatie met hoorapparaten is een begrip.
De discussieronde (in kleine groepjes) focust zich met name op de
organisatie van clusterkoren als oplossing voor (te) kleine kerkkoren. Maar
ook andere onderwerpen zijn welkom.
Annie Jansen sluit de middag af met een praktische workshop rond de
presentatie van het door haar geschreven “Basishandboek voor
(amateur)dirigenten”. Aan de hand van enkele praktische voorbeelden zal
worden ingegaan op repetitietechnieken.
NB: het niveau van de dirigenten speelt geen rol. Iedereen is welkom!

zaterdag 30 juni 2018 van 13 tot 16.15 uur
in CC Don Bosco te Heel adres: Mgr. Savelbergweg 100 6097 AE
13.00 – 14.00 uur Gehoorproblemen bij zangers en dirigenten o.l.v. Sjef Streukens
14.15 – 15.00 uur Groepsgesprekken rond clustervorming van koren e.d.
15.15 – 16.15 uur Presentatie “Basishandboek voor (amateur)dirigenten” Annie Jansen

Daar we het zeer waarderen de dirigenten te mogen begroeten
zijn er geen kosten aan deelname verbonden, al is ’n vrije gave welkom!

Aanmelding (graag vóór 15 juni!) is gewenst via e-mail:
sgv@bisdom-roermond.nl
www.sgv-roermond.nl

