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3e Dag vd kerkmuziek 11 oktober

1e Dag van het gregoriaans 25 oktober

Onder het motto ‘Zingen in de kathedraal! – Koren presenteren
zich’ vindt op zondag 11 oktober de 3e Dag van de Kerkmuziek
plaats in Roermond. Hier vindt u alle informatie.

1e Dag van het Gregoriaans te Houthem-St.Gerlach op 25 oktober:
‘n feestelijke ontmoetingsdag voor gregoriaanse koren.
m.m.v. Schola Cantorum Wahlwiller o.l.v. Franco Ackermans
Collegium Gregorianum o.l.v. Peter Schroen
Schola Cantorum van het Ward Instituut o.l.v. Cyriel Tonnaer
Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers

Limburgse Koordagen
Deze 3e Dag van de Kerkmuziek is dit jaar onderdeel van de
Limburgse Koordagen. Alle informatie vindt u hier.

Studiedag gregoriaans
op 24 oktober, b.g.v. 80e
verjaardag pastoor Kurris,
aangeboden door
Schola Maastricht &
SGV Roermond. Zie hier & hier.

Nieuwe basiscursus gregoriaans in Heerlen
Na twee eerdere en goed bezochte edities in Houthem-St. Gerlach
en Weert, wil de SGV graag opnieuw voorzien in een dergelijke
basiscursus gregoriaans, en wel in het Juphuis te Heerlen, in de
periode november/december 2015. Zie hier voor alle info.

Nieuwsbrief & Koorgeleide
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 2015. U kunt het blad
hier vinden, alsook het online-archief.

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief
Klik hier voor de onderscheidingen
van de SGV-Roermond

kan hier

Kom & zing! nu te bestellen
De nieuwe bundel Kom en zing! is een
alomvattende zangbundel voor thuis, school en
kerk. Te bestellen bij de SGV Roermond voor
€ 19,50. Bestellen kan door te bellen (zie boven)
of te mailen. Zie ook de website voor de bundel,
alsook hier!

Stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg
Hier vindt u de website en het programma van
de SOL. Er zijn wederom tal van orgelactiviteiten
met name ook gedurende de
zomerperiode!

Voor alle informatie: zie ook onze website!

Hier vindt u de website van de KVOK afd. Limburg

Musica Sacra 2015 do t/m zo 17-20 sept
Kunstenfestival vol muziek – van gregoriaans tot
hedendaags, van west naar oost, van delicaat tot groots –
met dans, theater, performance, film en beeldende kunst
Hier vindt u het volledige programma. Als organisatie van de
kerkmuziek wijzen we u graag op volgende programmapunten:
Schola Maastricht site – De weg van de Bevrijding
Vrijdag 18 september 22.00 uur Cellebroederskapel
Concerto Romano site – Romeinse Oratoria
zaterdag 19 september 20.00 uur Slevrouwe
Capella Sancti Servatii site – Hoogmis
zondag 20 september 10.00 uur St. Servaas
Basilicakoor site – Hoogmis Missa Fons Bonitatis
zondag 20 september 10.00 uur Slevrouwe
Marcel Verheggen site – Orgelconcert
zondag 20 september 17.00 uur St. Servaas
Música Temprana site - Slotconcert: El Viaje de Jerusalem
zondag 20 september 20.00 uur Slevrouwe

Orgelkring Roermond website
Di 4 augustus Jo Louppen, Kerkrade,
Munsterkerk 20.00 uur, entree € 7,Di 18 augustus Davide Mariano, Italië,
Caroluskapel 20.00 uur, entree € 7,Zo 30 augustus La Villa Barocca, orgel, zang, fluit, Moskou,
Caroluskapel 16.00 uur, entree € 7,Hier vindt u de online programmagids

Orgelkring Kerkrade klik hier voor de website

