
              Sint-Gregoriusvereniging  
                              in het Bisdom Roermond 

 
Werkgroep Musica Gregoriana, secretaris: J. Lipsch, Houtstraat 55, 6343 BJ Klimmen. Tel. 045-4052840 

 

Uitnodiging Najaarsstudiedag  

10 november 2018 
 

 

thema: 

Adventsgezangen 
tevens kennismaking met Ms. Laon 239 

 

Dagadres: Hotel Vijlerhof, Hilleshagerweg 2, 6294 AP  VIJLEN 
 

De sessies tijdens deze studiedag worden verzorgd door  
 

Franco Ackermans en Cyriel Tonnaer 

 
Aanmelden door een mail te sturen 
met uw naam en adresgegevens naar  
musica.gregoriana@gmail.com 
 

De kosten voor deelname bedragen  
€ 22,50 per persoon 
(incl. koffie/thee/lunch/materiaal), 
vóór 1 november a.s. over te maken op  
 

IBAN-rekeningnummer 
NL 45 ABNA 0229852599  
 

t.n.v.  
St.Gregoriusverening – Opleidingen 
te Roermond 
o.v.v. ‘10 november  2018’ 

mailto:musica.gregoriana@gmail.com


Programma: “Adventsgezangen” & Laon 239  

09.30 uur Terts en Hoogmis in de Abdij Sint-Benedictusberg te 
Vaals-Mamelis.  

10.30 uur Ontvangst met koffie / thee in Hotel Vijlerhof 
11.00 uur 1e sessie: Kennismaken met Ms. Laon 239 ( Franco) 
12.15 uur Lunchpauze 
13.30 uur 2e sessie: Adventsgezangen (Cyriel) 
14.45 uur Korte pauze. 
15.00 uur 3e sessie: Adventsgezangen (Cyriel) 
16.15 uur Gelegenheid tot vragen stellen en afsluiting  

 
Graduale Novum € 59, --  
te bestellen via: www.kloosterboekwinkelwittem.nl 043 – 4502332 
 
C.D.’s Schola Cantorum Ward - Instituut vanaf   € 5,--  
te bestellen via: pierrecaris@scholawardinstituut.nl 0475 - 481732 
of via: www.scholawardinstituut.nl.  
 
“Het Hooglied en de Liefde” - een  selectie van  
57 gregoriaanse gezangen  uit het Hooglied. 
“Nu laet ons singen, het is tijt” - een aantal twee- en driestemmige  
gezangen in eenvoudige zetting. 
Deze bundels zijn samengesteld door Louis Krekelberg. 
Prijs per stuk: € 16,--    
“Gezangen uit de abdij voor adellijke dames in Thorn” € 20,-- 
Een vijftigtal gezangen uit het manuscript  
Officia Propria Nobilium Virginum Thorensium 
te bestellen via:  l.e.krekelberg@kpnmail.nl 0475 - 461205 

 

Brengt u op 10 november uw Graduale mee? 

 
Graag wijzen we u ook op het concert ‘Vergelden, vergeven, 
verzoenen’ dat Schola Maastricht op zaterdag 10 november ’s avonds 
om 20.30 verzorgt in de basiliek te Susteren. www.scholamaastricht.nl 
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