Graag wijzen we u ook op andere initiatieven m.b.t.
gregoriaans, vanuit de SGV Roermond en anderen:

I.P.V. MEDITATIEDIENSTEN GREGORIAANS:
ADVENTSCONCERTEN DOOR SCHOLA MAASTRICHT

Sint-Gregoriusvereniging
in het Bisdom Roermond

o.l.v. Hans Heykers, samen met het Blokfluitensemble Lunet
Op zondag 30 november om 15.00 uur Grote Kerk Venray
Op zondag 7 december om 15.00 uur kerk Houthem-St.-Gerlach

DAG VAN DE KERKMUZIEK – 12 OKTOBER WEERT
Op de site van de SGV (www.sgv-roermond.nl) vindt u een flyer over deze
dag die de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond dit jaar voor
de tweede keer i.s.m. VNK Limburg en RICK
Weert organiseert. Op deze middag zijn er
workshops ‘Gregoriaans’ voorzien: een voor
mannen- en een voor vrouwstemmen.

STUDIEDAG MUSICA GREGORIANA
Zo gauw de datum van de najaarsstudiedag die ‘Musica gregoriana’ twee
maal per jaar organiseert bekend is, plaatsen we de folder op onze site!

STUDIEDAGEN VOOR PRIESTERS & CANTORES
Op maandag 15 september een studiedag voor priesters te Roermond
Op zaterdag 18 oktober een studiedag voor cantores te Roermond
Flyers zijn te vinden op onze site (www.sgv-roermond.nl).

NIEUWSBRIEF
Op onze site is een link te vinden (onder Nieuws -> Bulletin) waarmee men
zich heel gemakkelijk kan aanmelden voor de digitale Nieuwsbrief die
maandelijks verschijnt en alle actuele informatie bevat aangaande de SGV.

Vervolgcursus
gregoriaans
te Weert i.s.m.
op 8 zaterdagen van 10.00 uur tot 12.30 uur
van 1 november tot en met 20 december 2014

Verslag van de Basiscursus Gregoriaans 2014…
Blij verrast was ik door het nieuws dat de SGV-Roermond dit jaar een
basiscursus gregoriaans in het RICK in Weert organiseerde. Als beginnend
(vrouwelijk) lid van de schola in de Martinuskerk in Weert vond ik dit een
gouden kans om mijn kennis en vaardigheden op te krikken. In onze schola
zingen sommige mannen al 40 jaar gregoriaans, een uitdaging om me hier
bij aan te sluiten. Gewoon maar proberen mee te zingen was echter niet
genoeg. Mijn honger naar meer kennis was groot. Ik ben er tijdens de
cursus achter gekomen dat er zoveel meer moois uit het gregoriaans te
halen valt als je oog hebt voor de prachtige gedetailleerde oude
handschriften die nog niet eens zo heel lang geleden zijn opgedoken en
gerestaureerd. De gelegenheid dat er voor mij zo dichtbij huis een perfecte
cursus werd gegeven heb ik dan ook met beide handen aangegrepen. Ik
heb er heel veel van geleerd. Het is nu de kunst om dit ook in de praktijk te
brengen. Tijdens de cursus waren de dames ver in de minderheid maar dat
weerhield ons er niet van om een octaaf hoger dapper mee te zingen. De
verschillende docenten, topmensen op hun vakgebied, hadden ieder hun
eigen aanpak en dat werkte juist weer heel goed. Het is een kwestie van
goed naar elkaar luisteren, de bladmuziek een beetje hoger houden zodat
zowel de tekst, de neumen als de dirigent te volgen zijn. Afgezien van de
praktische kennis werd er ook veel achtergrondinformatie gegeven. Uitleg
over de teksten, de liturgie en de betekenis van oudsher hebben mij meer
inzicht gegeven in alles wat er speelt rondom het gregoriaans en de kerk.
Ook keek ik ervan op dat vooral in Limburg tegenwoordig nog steeds
zoveel gregoriaans wordt gezongen. Dat is helemaal niet zo
vanzelfsprekend in de landen en streken om ons heen. Dat de SGV het
gregoriaans op de kaart wil zetten én houden is alleen daarom al zeer
prijzenswaardig. Iedereen die dit leest, ook de mensen die al jaren
gregoriaans zingen, zou ik willen aanraden om bij gelegenheid ook deze
cursus te volgen. Je steekt er veel van op en je krijgt nog meer plezier in
het zingen. Daarbij wordt tegelijkertijd een stuk immaterieel erfgoed
levend gehouden.
Een enthousiaste deelnemer aan de Basiscursus 2014: Saskia Abspoel

Op verzoek van vele deelnemers
aan de Basiscursus Gregoriaans
biedt de SGV in het Bisdom
Roermond graag een vervolg
aan. Gekozen is voor een achttal
zaterdagen, met een soortgelijke
invulling als de basiscursus: er zal
veel gezongen worden en al
zingende wordt de eerder
aangereikte theoretische kennis
verder verdiept. Net als bij de basiscursus zal wekelijks een andere docent
de cursus verzorgen. De docenten van de basiscursus (Hans Heykers, Jo
Louppen, Cyriel Tonnaer & pastoor Ed Smeets) zullen opnieuw benaderd
worden de cursuszaterdagen om beurten te verzorgen. De elementen van
stemvorming en theorie worden grotendeels geïntegreerd. Op een aantal
zaterdagen zal Shaunette Hildabrand – zeer gewaardeerd in de basiscursus
- het stemvormingsaspect wederom voor haar rekening nemen.
Het gaat om een vervolgcursus, in eerste instantie bedoeld voor
deelnemers aan de basiscursus, maar ook andere gregoriaanszangers zijn
er van harte welkom. De cursus vindt plaats op:
Zaterdag 1-8-15-22-29 november, zaterdag 6-13-20 december,
telkens van 10.00 tot 12.30 uur, onderbroken door een pauze
Koffie en thee is voor een kleine vergoeding verkrijgbaar
Plaats: Rick (Beekstraat 27, 6001 GG Weert)
Kosten voor de gehele cursus: € 45,- (excl. koffie/thee)
te voldoen via NL 62 INGB 0001028074 t.n.v. Sint-Gregoriusvereniging in
het bisdom Roermond o.v.v. Vervolgcursus 2014 Weert.
Info en opgave (liefst voor 1 oktober): pastoor E. Smeets
(ed.smeets@hetnet.nl) of SGV Roermond 0475-386725 op werkdagen
tussen 14.00-17.00 uur (sgv@bisdom-roermond.nl). De cursus kan enkel
doorgang vinden bij voldoende aanmeldingen.

