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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. 
 

Vervolgcursus gregoriaans Weert van start! 
Op 1 november begint de vervolgcursus  
gregoriaans in het RICK in Weert. Hier vindt u  
alle informatie. Mochten er nog mensen zijn  
die zich alsnog willen aansluiten dan kan dat.  
Gelieve z.s.m. contact op te nemen! 
 

Foto’s 2e Dag voor de Kerkmuziek 

We mogen terugkijken op een mooie dag! Hier vindt u de foto’s!  

 

Kind-koor-kerk: Projectkoor Kerst Sing-in 

In navolging op het dankjewel-weekend van  
2013 organiseert de werkgroep kind-koor- 
kerk een ‘weekend’ rondom Kerstmis, op 21  
en 22 december in Montfort. Er worden  
twee concerten gegeven, in samenwerking  
met de Brassband van Merum en Jeugdleden  
van Fanfare St. Paulus Maria-Hoop en  
Vriendenkring Montfort en wel op zondag 21  
december om 15.00 uur in de Kathedraal Roermond en vrijdag 26 
december om 14.30 uur in de kerk van Montfort. Verdere 
informatie en aanmelding kan hier! 
 
 

Adventsconcerten door Schola Maastricht 

Hier vindt u de flyer van de twee gregoriaans-adventsconcerten die 
Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers geeft, samen met het 
blokfluitensemble Lunet, 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. Alle info vindt u hier! 

 

Koreninstructieavonden, workshops, vieringen 
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. 

Meer informatie vindt u hier. 
 

 
 

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 

zaterdag 15 november 2014 in de St. Stephanus te Heel, 19:00 uur. 
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   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. 
 
 
 
 

      Aanleveren                                            Aanmelden 
       informatie                                       voor  
        volgende                                       deze 
      nieuwsbrief                                           nieuwsbrief                                        

            kan hier…                                                             kan hier 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.kvok.nl/
http://www.stichting-sol.nl/
http://www.kvok.nl/afdeling_limburg.html
http://www.stichting-sol.nl/
http://www.stichting-sol.nl/agenda/
mailto:hgeurten@telfort.nl
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php

