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Onderscheidingen aanvragen
Stilaan loopt de zomerperiode ten einde en pakken koren de draad
weer op. Het bestuur van de SGV wenst alle zangers graag veel
vreugde en voldoening in het nieuwe seizoen!
Dit is ook de periode waarin veel koor- of kerkbesturen
onderscheidingen aanvragen voor jubilarissen. Jaarlijks mag de SGV
vele honderden onderscheidingen doen toekomen, waarbij de
nieuwe eretekenen blijkbaar goed in de smaak vallen.

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

1e Dag van het gregoriaans 25 oktober

Hier vindt u alle informatie. Hier alle afbeeldingen.

3e Dag vd kerkmuziek 11 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.
Koren die willen deelnemen: aanmelden vóór 11 september!

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

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

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

Najaarsstudiedag Musica Gregoriana
Hoewel de SGV de nodige activiteiten ontplooit in de maand
oktober, vindt daarnaast ook de reguliere najaarsstudiedag ‘Musica
Gregoriana’ plaats en wel op 17 oktober. Hier vindt u de flyer.

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.

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

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!

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

Kinderbundel Kom & Zing! ...
is te

te bestellen bij de SGV Roermond.
Hier de website van de bundel,
hier bestellen.

Hier vindt u de website van de KVOK afd. Limburg

Voor alle informatie: zie ook onze website!

Inmiddels zijn alle studiemappen
van dit jaar bezorgd bij alle
dirigenten en organisten.
De Werkgroep bereidt zich voor
op de volgende (en laatste) twee:
een voor de ‘Veertigdagentijd
en Palmzondag’, en een voor ‘Maria’.

