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Dag van de kerkmuziek & het gregoriaans 
We mogen dankbaar terugkijken op drie mooie dagen: de Dag van 
de Kerkmuziek op 11 oktober in Roermond en het gregoriaans 
weekend op 24 & 25 oktober. Lerend van 2015 gaan we binnenkort 
afspreken wat we wanneer en hoe in 2016 gaan plannen. Voor dit 
moment zijn hier de foto’s: Roermond hier en hier, Houthem hier 
en hier. Van de vespers in Houthem is ook een (provisorische) MP3 
opname te beluisteren. En TV Maastricht zond een korte reportage 
uit, die hier te vinden is (‘Weekend Lui’ week 44, tweede deel van 
de uitzending). 

  

 
      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 september 2015. U kunt het blad  
 hier vinden, alsook het online-archief. 

 
 
    Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

          kan hier…       Klik hier voor de onderscheidingen          kan hier 
                                                     van de SGV-Roermond 

 
Groots Triple Gala Concert Landgraaf 
Op zondag 15 november aanstaande sluit het Mannenkoor 

Vriendenkring Sint Rochus Landgraaf het 110-jarig jubileumfeest af 
met een groots galaconcert in het Alhambra in park Mondo Verde. 

In totaal nemen er meer dan 200 zangers deel aan het concert, 
waaronder ook de nodige kerkkoren. Hier vindt u alle info. 

Medewerkenden:  
Kamerkoor Concertato,  

Vocal Sollys Sittard/Geleen,  
Vocaal Group Feeling Young Born,  

GK Francis Chorum Lanaken/Rekem, 
GK St. Martinus Gronsveld, 

Schola Cantorum uit Doenrade, 
GK St. Caecilia uit Wijnandsrade, 

 Cantus ex Corde uit Kerkrade, 
allen o.l.v. Steven van Kempen, 
en het kinderkoor ‘Enjoy2Sing!’ 

Solisten? Instrumentalisten? Bij uitvaart of 
huwelijk? Of zomaar op zondag? 

Module liturgie aangeboden voor musici! 
Wat is liturgie? En wat is liturgische  
muziek? En om welke muziek vraagt  
de liturgie op welk moment? Waarom  
en wat zingen en musiceren we en  
op welke momenten? Veel  
amateur- en beroepsmusici zijn  
sporadisch of met vaste regelmaat  
actief als musicus in de kerkelijke  
eredienst. Er is de Sint Gregorius- 
vereniging in het Bisdom Roermond  
veel aan gelegen goed contact met  
hen te onderhouden, ten einde samen  
tot mooie en zowel muzikaal als  
liturgisch verantwoorde vieringen te  
komen! Vandaar dat we in mei-juni 2016 graag een aangepaste 
module aanbieden. Lees hier. 

 
Basiscursus gregoriaans Heerlen vervalt! 

In tegenstelling tot eerdere edities in Houthem en Weert bleek de 
belangstelling voor een basiscursus gregoriaans in Heerlen te gering 
om doorgang te vinden! Aanmeldingen hebben bericht ontvangen. 

 
Stichting Samenwerkende 

Orgelvrienden Limburg 

         Hier vindt u de website en het programma van 
       de SOL, met tal van orgelactiviteiten! 
 

 
Hier vindt u de website van de KVOK afd. Limburg 

 
Nieuws van de Dienst Liturgie & Kerkmuziek B. Roermond 

De Gregoriusvereniging valt in de organisatiestructuur van het 
bisdom onder de vicaris Liturgie en Kerkmuziek. Bij hem ligt ook de 
verantwoordelijkheid voor de Dienst Liturgie en Kerkmuziek 
(DLKM). In deze Nieuwsbrief verwijzen we daarom voortaan graag 
naar het nieuws van de DLKM. Zo is er op woensdag 18 november 

de jaarlijkse bijeenkomst van de kosters gepland.  

Hier vindt u alle info. 
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Waaier van mogelijkheden VNK 
‘n Tijd geleden hebben we met Koorgeleide 
de ‘Waaier van mogelijkheden. Programma  
VNK Limburg 2015-2016’ meegestuurd.  
In deze Nieuwsbrief willen graag mogelijk  
interessante projecten voor kerkkoren  
verder onder de aandacht brengen. 

 

Scholing voor koren 
Koorscholing een noodzaak 
Uw koor presteert beter door koorscholing.  
Uw koor gaat beter zingen, heeft een  
mooiere uitvoering, de koorleden krijgen  
meer plezier in het zingen en meer  
uitstraling. Uw koor wordt kortom  
aantrekkelijker. Maar koorscholing is duur  
en een aanslag op uw begroting. Daarom  
vergoedt de Provincie Limburg in 2015 75%  
van uw koorscholingskosten tot een maximum van € 1.500,-. 
Daarbij is scholing bedoeld in de breedste zin van het woord. Een 
cursus podiumpresentatie voor een koor valt er ook onder. 
Koorscholing is niet alleen iets voor jongeren, maar ook voor de 
ouder wordende stem. Zorg bij de declaratie van de kosten aan de 
VNK-Limburg voor een rekening van een erkende koorscholer.  
 
Download Stimuleringsbijdrage Koorscholing 2015 
Download Aanvraagformulier Stimuleringsbijdrage koorscholing 
2015 

Hymne  
‘Jaar van de Barmhartigheid’ 
Op 8 december opent paus Franciscus het  
‘Jaar van de Barmhartgheid’. Op 13  
december vindt in ons eigen bisdom de  
officiële opening van het jaar plaats  
in de kathedraal van Roermond. Er is een  
internationale hymne geschreven voor dit  
jubeljaar. De Nederlandse partituur is eenstemmig, tweestemmig of 
vierstemmig te zingen. Hier vindt u alle varianten, alsook een MP3-
uitvoering. 

 
 

Voor alle informatie: zie ook onze website! 
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