
     Sint-Gregoriusvereniging  
 in het Bisdom Roermond i.s.m. VNK Limburg 

  Vervolg - Workshop  
         De ouder wordende stem… 
 

Enkele honderden zangers namen in het 
voorjaar met veel enthousiasme deel aan 
deze workshops o.l.v. Harrie Spronken  
               www.zingenleerjewel.nl  

op verschillende plaatsen in Limburg.  
Voor hen die niet in de gelegenheid 
waren én voor hen die een vervolg 
willen is er opnieuw gelegenheid deel te 
nemen en wel tijdens de  

 

                Limburgse Koordagen 2017,  

   georganiseerd door VNK-Limburg, op  

 zaterdag 7 oktober van 13.15-15.15 uur 

 in de Oranjerie te Roermond 
 

 

De eerdere workshop vonden regionaal plaats. Om u te stimuleren naar 
Roermond te komen zijn aan deze workshop geen kosten verbonden. 

Aanmelden kan via dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl  
 

 

Op de achterkant vindt u het programma voor de Limburgse Koordagen, met 
interessante workshops, prachtige avondconcerten en de provinciale 
korencompetitie als opmaat naar de landelijke finale van het Nederlands 
Koorfestival. Graag wijzen we u ook op onderstaande workshop: 
 

Voor dirigenten wordt een workshop gehouden met aandacht voor 
 

Zang & directie gregoriaans door Hans Leenders 
 

op zaterdagmiddag 7 oktober in de Oranjerie van 14.15 - 15.15 uur. 
 

Aanmelden kan via dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl 

http://www.zingenleerjewel.nl/
mailto:dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl
mailto:dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl


Informatie Limburgse Koordagen VNK 2017 - Groots in Zingen! 
In 2017 vinden de Limburgse Koordagen plaats van 6 t/m 8 oktober in Theaterhotel 
De Oranjerie in Roermond. Het thema van de Koordagen is dit jaar 'Groots in Zingen'.  
 

Groot Limburgs Koorgala Vrijdag 6 oktober, 20.00 uur Vrij toegankelijk 

Het Groot Limburgs Koorgala laat liefhebbers van koorzang kennismaken met een 
zeer groots repertoire aan koormuziek. philharmonie zuidnederland verzorgt deze 
avond een concert i.s.m. de Heerlense Oratoriumvereniging en het Venray’s 
Mannenkoor. Een uniek samenwerkingsconcert met meer dan 100 koorzangers.  
 

Enjoying the great Choir Zaterdag 7 oktober, 20.00 uur Vrij toegankelijk 

De concertavond Enjoying the great Choirs staat geheel in het teken van Engelse 
koormuziek. Een viertal koren geeft deze avond acte de présence. Het gaat om 
gemengd koor Crescendo uit Doenrade en ensemble Canto Rinato o.l.v. Anton 
Kropivšek en koor Vocal Sollys, kamerkoor en kamerorkest Concertato o.l.v. Steven 
van Kempen. In totaal brengen ongeveer 140 zangers en zangeressen en 40 
instrumentalisten Engelse koormuziek en werken van de bekende Engelse componist 
John Rutter ten gehore.  
 

Open Limburgs Korenfestival 7 en 8 oktober 

Ook in 2017 organiseert het VNK-Limburg het Open Limburgs Korenfestival. Voor alle 
informatie zie de website van VNK Limburg. 
 

Provinciale NKF Competitie Limburg 7 en 8 oktober Inschrijven verplicht 

Het Nederlands Koorfestival organiseert het wedstrijdelement van de Limburgse 
Koordagen. Het NKF viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. Een feestelijke jaar, dat 
wordt gevierd met 12 feestelijke provinciale korenfestivals als opmaat naar de 
Landelijke NKF Finale. Een primeur voor Limburg, omdat de eerste Provinciale NKF 
Competitie in onze provincie plaatsvindt. Het vormt de eerst fase van een nieuw 
beleidsplan waarin het NKF als neutraal boegbeeld van de Nederlandse koorwereld 
inzet op verbinding en verbreding van het draagvlak van de Nederlandse koorcultuur. 
 

Workshops 
Tijdens de Limburgse Koordagen zullen diverse workshops voor dirigenten, 
individuele zangers en koren georganiseerd worden. Meer informatie over het 
workshopaanbod volgt zo snel als mogelijk.  
 
Alle informatie vindt u op de website van  
VNK Limburg (site via zoekmachine)  
 
 
 


