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Nieuwsbrief

Studiedag voor cantores

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!
Aanmelden kan hier. De laatste ‘Koorgeleide’
verscheen in juni 2014. U kunt het blad hier vinden.

Eerder is met cursisten van verschillende
cantorcursussen – zoals recent in Venray en
Nieuwstadt-Susteren - afgesproken dat SGV
verdere studiedagen zou aanbieden. Op
zaterdag 18 oktober is men welkom in
Roermond. Ook op deze studiedag staan de studiemappen van de
SGV centraal. Klik hier.

2e Dag voor de Kerkmuziek Weert 12 oktober a.s.

Laatste presentaties
studiemappen 2014
Horst-Helden
6 september van 14.00–16.00 uur
Kapel van de Lazaristen
(Kerkstraat Panningen)
Maastricht
27 september van 14.30 - 16.30 uur
Sint Annazaal (achter Annakerk), Via Regia 100

Orgelconcerten Orgelkring Peel en Maas
Informatie over de door de Orgelkring Peel
& Maas georganiseerde orgelconcerten
vindt u hier.

Inmiddels is het programma rond voor de 2e Dag van de
Kerkmuziek. Qua opzet zal de dag hetzelfde zijn als vorig jaar:
ontmoeting, workshops en ter afsluiting een feestelijke samenzang
in de St.-Martinuskerk te Weert. Hier vindt u de flyer. We zien uw
aanmelding graag tegemoet. Eenieder is welkom!

Vervolgcursus gregoriaans te Weert nov-dec 2014
Net als vorig jaar in Houthem wil de SGV
graag een vervolg geven aan de basiscursus
gregoriaans zoals die begin dit jaar gegeven
is in het RICK in Weert. Hier vindt u
alle informatie. De vervolgcursus is niet alleen
bedoeld voor de deelnemers aan de basiscursus, maar staat open voor eenieder die
enigszins vertrouwd is met gregoriaans.

Studiedag voor priesters 15 september
Om de priesters – als celebranten in de liturgie en vaak als pastoor
(mede) verantwoordelijk voor de liturgische praktijk – de kans te
geven de studiemappen van de SGV van meer nabij te leren
kennen, wordt er een studiedag rond deze uitgaven georganiseerd.
Alle priesters zijn er welkom. Voor de jonge priesters geldt deze dag
als onderdeel van de navorming. De studiedag wordt verzorgd door
de Werkgroep Liturgische Muziek (Ad Voesten en past. Ed Smeets).
Er zal veel tijd ingeruimd worden voor zang en stemgebruik. De
flyer die toegestuurd wordt is hier digitaal te vinden.

Zangmiddag Leunen 24 augustus
Op zondag 24 augustus a.s. van 14.00 tot
16.00 uur organiseert de Dekenale
Koorkring Venray-Gennep in de Catharinakerk te Leunen voor
koorzangers en belangstellenden een zangmiddag, gewijd aan de
studiemappen Veni Creator Spiritus en Cibavit eos. Inleiders zijn Ad
Voesten en Riet Gardeniers.

Limburgse Koordagen 13 & 14 september Roermond
De VNK-Limburg organiseert in het weekend van
13 en 14 september a.s. in het TheaterHotel De
Oranjerie te Roermond de Limburgse Koordagen
met tal van activiteiten.

Repertoire-dag Kinderkoor 27 september Roermond
... voor Kinderkoordirigenten en belangstellenden, rondom
Sint Maarten, Advent, Kerstmis en Drie Koningen. Zie hier de flyer.

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

HEILIGDOMSVAART SUSTEREN 2014
QUO VADIS? WO HAER?
Eens in de zeven jaar staat Susteren in
het teken van de Heiligdomsvaart. De
oorspronkelijke betekenis is ‘vaart of
tocht naar de heiligdommen’. Met
heiligdommen worden dan bedoeld de
relieken, de stoffelijke resten van
heilige personen of voorwerpen, die
hen hebben toebehoord. In Susteren
hebben we het dan over de heiligen die
in Susteren in de 8e eeuw (Gregorius en
Albericus) en in de 9e eeuw
(Amelberga, Benedicta en Cecilia)
leefden en in Susteren werden
begraven.

Klik hier voor de site van de Heiligdomsvaart!
Hier vindt u het volledige programma.

Programma Orgelkring Kerkrade

Programma Orgelkring Roermond
Zondag 3 augustus 16.00 uur
Masaaki Suzuki (Japan), orgel, Caroluskapel
Dinsdag 12 augustus 20.00 uur
Hiroko Inoue (Rusland, Japan) orgel,
Anna Ushakova (Rusland), piano, Munsterkerk.

Hier vindt u de KVOK Limburg
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