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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!  
Aanmelden kan hier. De laatste ‘Koorgeleide’  
verscheen in september 2014. U kunt het blad  
hier vinden, alsook het online-archief. 

 

 

Samenzangavond St.-Pancratius Heerlen 3 oktober  
Het belooft een mooie avond te worden, met samenzang o.l.v. Jaap 
Dekker, orgelspel door Jo Louppen en muziek van de Brassband van 
de Gemeente Gods Landgraaf. Hier vindt u de flyer. 
 

Vervolgcursus gregoriaans Weert nov-dec 2014 
Tot en met 12 oktober is er nog kans zich aan  
te melden voor de vervolgcursus gregoriaans  
in het RICK in Weert. Hier vindt u  
alle informatie. De vervolgcursus is niet alleen  
bedoeld voor de deelnemers aan de basis- 
cursus, maar staat open voor eenieder die  
enigszins vertrouwd is met gregoriaans. 
 

Studiedag gregoriaans Vaals 25 oktober  
De Najaarsstudiedag van ‘Musica gregoriana’ vindt plaats op 
zaterdag 25 oktober 2014 met als thema: “Gezangen uit het 
Ordinarium”. De docenten op deze studiedag zijn Franco 
Ackermans en  Cyriel Tonnaer. Tijdens deze dag belichten zij diverse  
bekende, maar ook minder bekende gezangen uit het Ordinarium. 
Hier vindt u de flyer. 

 

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

We zijn volop bezig met voorbereidingen voor de 2e Dag van de 
Kerkmuziek. Hier vindt u de flyer. Aanmelden kan alsnog, we zien 
uw aanmelding graag tegemoet. Eenieder is welkom!  

 

Studiedag voor cantores 
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. 
 

Adventsconcerten door Schola Maastricht 

De Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers geeft, samen met het 
blokfluitensemble Lunet, twee adventsconcerten: op zondag 30 
november om 15.00 uur in de Grote Kerk te Venray en op zondag 7 
december om 15.00 uur in de kerk van Houthem-St.Gerlach. 

Meer info volgt! 

 
 

Koreninstructieavonden, workshops, vieringen 
De Koorkring Thorn houdt op woensdag 8 oktober a.s. om 19.30 

uur in de parochiekerk van de H. Antonius Abt te Ell haar 36e KIA. 
 

 
 

Vrijdag 10 oktober om half zeven organiseert de Koorkring Weert 

in de St. Martinuskerk te Weert een korenavond. 
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Op  vrijdag 7 november om 19.30 uur organiseert de Koorkring 

Echt haar jaarlijkse KIA in de parochiekerk H. Catharina te Montfort. 
 

 
 

De Koorkring Venlo-Tegelen organiseert op zaterdag 29 november 

van 11.00 tot 15.30 uur in de parochiezaal van de St. Martinuskerk 
te Venlo een workshop gezangen voor de Advent. De dag wordt om 
16.00 uur afgesloten met een adventsviering in de St. Martinuskerk. 

 

 
 

Op 14 december om  14.00 uur organiseert de Koorkring Venray 

voor de kinderkoren in de kerk te Ysselsteyn de zangmiddag 
“Zingend op weg naar Kerstmis”. 

 

 
 

Zondag 14 december organiseert Koorkring Landgraaf voor het 

eerst een adventsconcert door gezamenlijke koren van Landgraaf 
om 15.00 uur in de kerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide. 

 

 
 

Op zondag 21 december om 14.00 uur organiseert de Koorkring 

Venray in de kerk St. Petrus Banden weer de jaarlijkse bijeenkomst 
“Zingen rond de kerststal”. 

 

 
 

“Missa Luba” door Gemengd koor Leveroy 

De leden van gemend koor Leveroy zullen de mis uitvoeren, 
aangevuld door enkele dames en heren uit de regio. De tenorpartij 
zal door Geert Belgers uit Roermond worden gezongen, organist is 

Roger Dings en enkele leden van de percussiegroep van Fanfare 
Concordia zorgen voor de ritmische begeleiding.  

Het geheel staat onder leiding van dirigent Hans Peeters. 
zondag 12 oktober 2014 in de H. Barbarakerk te Leveroy, 10:30 uur 
zondag 19 oktober 2014 in de H. Martinuskerk te Horn, 11:00 uur. 
zondag 26 oktober 2014 in de St. Willibrord Stramproy, 09:30 uur. 
zaterdag 15 november 2014 in de St. Stephanus te Heel, 19:00 uur. 

 

 
 

St.  Jozefkoor Mariarade-Hoensbroek  - 80 jaar 

Het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Jozef bestaat 80 jaar. Dit 
heuglijke feit wordt gevierd op zondag 5 oktober. Tijdens de 
Eucharistieviering, om 11.30 uur, in de H. Hartkerk te Mariarade-
Hoensbroek, Hommerterweg 169 te Hoensbroek, zal het koor, 
samen met projectzangers uit Zuid- en Midden Limburg, werken 
van W.A. Mozart uitvoeren: Krönungsmesse, Laudate Dominum, 
Ave Verum en Jubilate Deo, m.m.v. Anna Majchrzak,  Isabella 
Schiffelers,  Luke Mitchell & Raoul Reimersdal. Frascati Symphonic 
uit Leuven begeleidt. Het orgel wordt bespeeld door Marcel 
Konieczny. De muzikale leiding is in handen van dirigent Joop 
Dieteren. Alle info omtrent het jubileum vindt u hier. 

 

 
 
 
 
 
 

   KVOK  &  SOL    

Hier vindt u de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici 
Limburg. Hier vindt u de website en het jaarprogramma van de 
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg. 
22 november van 13.30 tot 15.30 uur organiseert de KVOK-Limburg 

in de Lambertuskerk te Kerkrade een bijeenkomst over “Hoe uw 
gespeelde muziek te registreren”, o.l.v. Johan Hermans. Info hier. 
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