Sint-Gregoriusvereniging Roermond
Aanmelden tot 21 september
via e-mail:
joke.halmans@gmail.com
o.v.v.
Repertoire dag Kinderkoor
tel: Joke Halmans 06-53730515

Werkgroep Kind-Koor-Kerk organiseert in
samenwerking met VNK-Limburg een

Repertoire dag
Bijdrage aan deze dag is €10,ter plaatse te voldoen
Kijk ook eens op de website van de SGV Roermond
http://www.sgv-roermond.nl/

website voor kinderkoren Limburg
www.kinderkorenlimburg.nl

voor kinderkoordirigenten en belangstellenden.
Zaterdag 27 september 2014
Swalmerstraat 100 in Roermond
10.00 uur tot 12.30 uur

Thema: Wat zingen we in het NAJAAR in de kerk?

Repertoire zoeken en vinden is voor de meeste dirigenten
een van de moeilijkste klussen.
Bij de vorige repertoire dag, die als zeer inspirerend werd
ervaren, vroegen de deelnemende dirigenten of we op de
volgende repertoire dag met name weer heel veel liederen
met elkaar zouden kunnen behandelen en zingen. We reiken
nieuw, goed repertoire aan en daarbij willen we ook
gebruik maken van de liederen die de dirigenten zelf
aandragen en met elkaar willen delen.
Dat gaan we dus nu doen en wel met het thema:
--wat zingen we in het NAJAAR in de kerk----We hebben vier items waar we aandacht aan besteden.
St. Maarten
Advent
Kerstmis
Drie Koningen

Alle dirigenten vragen we:
Stuur of mail ons de liederen van alle vier onderwerpen,
dus vier in totaal.
Geef daarbij ook meteen je voorkeur aan van een lied dat je
zou willen doornemen met de aanwezige deelnemers van de
repertoire dag. Op de dag zelf kan elke dirigent namelijk
een of twee liederen samen met de deelnemers behandelen.
Dit mag maar niets moet!
Annie Jansen geeft elementaire tips voor dirigenten die
meteen toepasbaar zijn in de eigen repetitie.
Programma
9.30 uur Inloop
10.00 uur Welkom en kennismaking
10.15 uur Inzing oefeningen o.l.v. Annie Jansen
10.30 uur Repertoire zingen en doen
11.15 uur Pauze-Materiaaltafel
11.30 uur Repertoire zingen en doen
12.15 uur Wat ter tafel komt
12.30 uur Afsluiting
We hopen veel kinderkoordirigenten en belangstellenden te
mogen begroeten op zaterdag 27 september!
Werkgroep kind-koor-kerk Roermond
Joke Halmans
Nicole Wilms
Helna Geurts

