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Nieuwsbrief 
Naast onze periodieke uitgave ‘Koorgeleide’ willen we als bestuur 
van de SGV graag maandelijks langs deze weg een Nieuwsbrief 
uitgeven met de meest actuele informatie over onze en andere 
activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van kerkmuziek in 
Limburg. Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen naar eenieder 
van wie u denkt dat deze informatie interessant kan zijn! 

 

Koorgeleide 
De laatste uitgave van ‘Koorgeleide’ verscheen in maart/april 2014. 
U kunt het blad hier vinden. Ook oudere nummers en de nieuwe 
edities zijn daar te vinden. 
 

Presentaties nieuwe studiemappen begonnen! 
 

   
 
Inmiddels zijn de eerste presentaties van de studiemappen van dit 
jaar al achter de rug. Hieronder de resterende data. Bijzonder is dat 
we met deze twee nieuwe uitgaven het Paastriduum grondig 
behandeld hebben! Het gaat om mooi verzorgde boekwerken met 
een uitgebreide inleiding op de liturgische tijd of de specifieke 
viering die behandeld wordt. De studiemappen zijn voorzien van 
heel wat bruikbaar zangmateriaal voor de doorsnee kerkkoren in 
ons bisdom.  
   Koorkring Weert:  

3 mei in De Roos, ruimte 3, Beekstraat 29 te Weert 
   Koorkringen Thorn & Heythuysen:  

31 mei parochiecentrum Haelen, Kerkplein 12 in Haelen 
   Dekenaat Schinnen:  

10 mei in Pastoor van Arskerk te Geleen 
   Dekenaat Gulpen:  

14 juni in parochiezaal St. Petrusparochie in Gulpen 
   Dekenaat Sittard:  

3 mei repetitielokaal Petruskoor, Kloosterplein 3 te Sittard 
   Koorkring Weert: 
 14 juni Jeugdhuis Maagdenbergweg 27 te Venlo 

   Dekenaten Heerlen & Kerkrade: 
 22 juni Juphuis Schandelerstraat 81 Heerlen (19.00 - 21.00)  
   Dekenaat Venray:  

28 juni Paterskerk te Venray 
   Data voor de dekenaten Maastricht en Horst volgen nog! 
 

Agenda 2014 
Dag van de Kerkmuziek Limburg op 12 oktober te Weert info volgt 
Sommerkurse Gregorianik van 20-27 juli te Essen info hier 
Gregoriaans festival op 14-15 juni te Ravenstein info hier 
Studiedag priesters op 15 september te Roermond info volgt 
Studiedag cantores op 18 oktober te Roermond info volgt 
 

Midzomerorgelnacht Voerendaal 27 & 28 juni 

In de nacht van 27 op 28 juni aanstaande wil Orgelkring Voerendaal 
in de Laurentiuskerk aldaar een hele nacht orgelspel laten klinken 
bij gelegenheid van tien jaar Candlelightconcerten. Het is de 
bedoeling om tussen vrijdagavond 22.00 uur en zaterdagmorgen 
10.00 uur telkens een organist, eventueel met zang of andere 
instrumenten, een half uur muziek te laten verzorgen. De 
‘estafette’ is vooral bedoeld om beroepsorganisten en goede 
amateurs een podium te bieden om het orgel van een opgewekte 
kant te laten horen, met lichte muziek die past bij het thema 
‘midzomernacht’. Organisten kunnen zich aanmelden bij mevr. Anja 
Hendrikx met hun voorstel voor 25 minuten muziek. Zangers of 
instrumentalisten kunnen meedoen. Informatie over het orgel van 
Franssen/Pereboom & Leijser uit 1844/1859 is hier te vinden. 
 

Nederlands Gregoriaans Festival Ravenstein 14 
Op zaterdag 14 en zondag 15 juni 2014 vindt de vijfde editie plaats 
van het Nederlands Gregoriaans Festival. Het thema van het 
Festival 2014 luidt LIJNEN. Artistiek leiders Hans Leenders en 
Marcel Zijlstra nemen de eenstemmigheid als uitgangspunt voor 
een serie concerten, lezingen en workshops. Vooruitlopend op het 
programma kunnen wij meedelen dat Maria Jonas (Duitsland) het 
hoofdconcert op zaterdagavond 14 juni zal verzorgen. Het festival 
wordt afgesloten op zondagmiddag 15 juni door het ensemble 
Psallentes (België). Alle informatie over het festival vindt u hier. 
 

Workshops gregoriaans Landgraaf 

De SGV in het Bisdom Roermond 
organiseerde eerder met veel succes 
enkele basiscursussen gregoriaans, o.a. in 
Houthem-Sint Gerlach en Weert. Om 
mensen zo laagdrempelig mogelijk kennis 
te laten maken met gregoriaans wil de 
Koorkring Landgraaf graag twee maal een 
workshop aanbieden. Er zal aan de hand 
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van concreet en eenvoudig repertoire geoefend worden, waarbij 
ondertussen de benodigde informatie en theorie uit de doeken 
gedaan zal worden. De workshops zijn op dinsdag 13 mei 20.00 tot 
22.00 u Bei d’r Joep (Sportlaan Waubach) en op zaterdag 28 juni 
10.00 tot 14.00 uur in ’t Ströatje, Eijgelshovenerweg 4, Landgraaf.  
28 juni ligt de nadruk op gregoriaans door vrouwenstemmen! 
Meer info vindt u hier! Aanmelding is prettig vw de organisatie! 
 

Messiah Händel op 18 mei te Sittard 

 
De Stichting St.-Petrusfestival Sittard heeft dit jaar het initiatief 
genomen om samen met Sittards eigen St.-Petruskoor een zeer 
bijzonder project uit te voeren, nl. “Messiah” van G.F. Händel. 
Kenmerkend voor de muziek van Händel is dat zij uitstekend in het 
gehoor ligt door de prachtige, lichte melodieën en een virtuoze en 
transparante orkestbegeleiding. Hoogtepunten zijn o.a. het 
wereldberoemde “Hallelujah” en aria’s als “Rejoice” en “The 
trumpet shall sound”. Voor de begeleiding is gekozen voor een 
gespecialiseerd barok-orkest, dat speelt op instrumenten van 
hetzelfde type als waar Händel voor componeerde, zodat er niets 
van de magie van deze schitterende muziek verloren gaat. De 
Messiah is door Händel zelf in meerdere versies uitgevoerd. Op 18 
mei zal de versie klinken met twee solisten, die ook enkele 
prachtige, maar zelden gehoorde aria’s zullen zingen. De twee 
solisten, beiden zeer ervaren in de barokke uitvoeringspraktijk, zijn: 
Bianca Lenssen, sopraan en Benoît Giaux, bariton. Het geheel staat 

onder leiding van dirigent Arno Kerkhof. Het concert vindt plaats op 
18 mei om 16.00 in de St.-Petruskerk in Sittard. De toegang is € 
17,50 (vrije zit). Reserveren kan hier.  
 

Zing met ons mee! 
Grote samenzangavond in de Pancratiuskerk te Heerlen 
Het is een bekend gezicht op tv: een massaal zingende kerk. Niet 
zelden hoor je: ‘Dat moet bij ons toch ook kunnen?’ Dat gaan we 
doen! Op vrijdag 3 oktober (19 tot 21 uur) zijn alle koorzangers en 
ieder die graag zingt van harte welkom in Heerlen om samen 
psalmen en liederen te zingen uit een brede christelijke traditie. Er 
zal veel samen gezongen worden uit het vertrouwde repertoire, her 

en der wordt wat tekst en uitleg 
gegeven bij een gezang, we zullen ook 
samen twee gezangen instuderen en 
ook is er mooi orgelspel. Eenieder is 
welkom, aanmelding is welkom om de 
organisatie vlot te laten verlopen. 
Organisatie: Thomas van der Luit 
(orgelbegeleiding), Jaap Dekker 
(dirigent), pastoor Ed Smeets (tekst) & 
Jo Louppen (orgelsolo). 
Aanmelding & info hier.   
 

 

Orgelconcertenprogramma SOL 
Hier vindt u de website en het jaarprogramma van de Stichting 
Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. 
 
 
 

      Aanleveren                                            Aanmelden 
       informatie                                       voor  
        volgende                                       deze 
      nieuwsbrief                                           nieuwsbrief                                        

            kan hier…                                                             kan hier… 
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