Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

Module Kerkmuziek voor musici:
koordirigenten, organisten, instrumentalisten, solisten,
beroepszangers en amateurs... september 2019
In de katholieke eredienst neemt muziek een zeer prominente plaats
in: het is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Maar wat is liturgie?
En wat is liturgische muziek? En om welke muziek vraagt de liturgie op
welk moment? Waarom en wat zingen en musiceren we en op welke
momenten? Veel amateur- en beroepsmusici zijn sporadisch of met
vaste regelmaat actief als musicus in de kerkelijke eredienst. Er is de
Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond veel aan gelegen
goed contact met hen te onderhouden, ten einde samen tot mooie en
zowel muzikaal als liturgisch verantwoorde vieringen te komen!
Voor hen die niet eerder in de gelegenheid zijn geweest een cursus
Kerkmuziek te volgen maar wel regelmatig in de kerk zingen en spelen
bieden we graag een module kerkmuziek aan. De cursus biedt een
unieke gelegenheid tot gestructureerde verdieping in de kerkmuziek.
Voor geroutineerde kerkmusici zou e.e.a. als opfriscursus kunnen
gelden. Voor september 2019 staat het onderdeel ‘Liturgie’ op het
programma.
Er is een introductiebijeenkomst voorzien voor alle belangstellenden.
Daarna volgen vier zaterdagmiddagbijeenkomsten (13.00-16.30 uur).

De data: 7 (introductiebijeenkomst) – 14 – 21 – 28 september 2019
in overleg kunnen data, plaats & tijden aangepast worden aan de agenda’s

Aan de module is in principe geen examen verbonden, tenzij men van
de SGV Roermond een getuigschrift Kerkmuziek-Liturgie wil
ontvangen, als aanbeveling voor parochies in het Bisdom Roermond.
Maar men kan ook als toehoorder aan de bijeenkomsten deelnemen.
De volgende vakken staan geprogrammeerd:
Algemene inleiding liturgie Introductiebijeenkomst
2 uur
Geschiedenis liturgie & kerkmuziek, m.n. sinds Vaticanum II
6 uur
Kennis van de structuur en betekenis van de eucharistie en de andere
kerkelijke vieringen, met name uitvaart & huwelijk
2 uur
Het kerkelijk jaar & repertoire
4 uur
(Kennismaking met het) Bisdom Roermond en de SGV
2 uur
Spiritualiteit van de kerkmuziek
2 uur
NB Bij alle vakken staat praktisch inzicht
en het praktiseren van de opgedane kennis voorop!
De module beoogt (kerk)musici toe te rusten voor de kerkmuzikale
praktijk. De bijeenkomsten worden gehouden in de gebouwen van het
Bisdom Roermond, Swalmerstraat 100 te Roermond. Voor deelname
aan de vier bijeenkomsten wordt een eigen bijdrage gevraagd van €
150,-.
De introductiebijeenkomst is gratis toegankelijk.

Info: info@sgv-roermond.nl
of avoesten@xs4all.nl
Aanmelding:
activiteiten@sgv-roermond.nl
www.sgv-roermond.nl

