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H. Jaar van de Barmhartigheid
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief
staan we op de drempel van het H. Jaar.
Ook de SGV verwijst koren en alle
kerkmusici graag naar het thema:
‘Barmhartig als de Vader’. Het zou mooi zijn
als we in de liturgie de barmhartigheid Gods
bezingen en verkondigen! Er is een internationale hymne die we
ook in het Nederlands vertaald hebben. De eenstemmige en
vierstemmige versie vindt u hier. Op de internationale site staat ook
een versie voor 2 gelijke stemmen en een 2-stemmige zetting voor
gemengde stemmen. Misericordes sicut Pater!

Bijzonderheden H. Jaar van de Barmhartigheid
Eenieder is uitgenodigd voor de officiële opening in het Bisdom
Roermond op zondagmiddag 13 december. Hier vindt u het
programma. Graag wijzen we ook de koren op de mogelijkheden
draagspelden met het logo van het H. Jaar te bestellen. Zie hier.

Laudatio mgr. Fons Kurris door prof. JB Göschl
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. Hier vindt u alle 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). Op 24 oktober sprak Em. Prof. Dr.
Johannes Berchmans Göschl in Maastricht een laudatio uit aan het
adres van pastoor Kurris. Göschl en Kurris hebben beiden hun
sporen meer dan verdiend op het internationale toneel van het
gregoriaans en werkten jarenlang samen in het bestuur van de
AISCGre. De volledige tekst van de laudatio: hier.

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
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

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

kan hier

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 Gregoriusvereniging 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.

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
Onlangs vond een drukbezochte dag voor de kosters plaats. Hier
vindt u een kort fotoverslag.

B.A. Pothast weer even
terug op Rolduc
Het Koor van Conservatorium
Maastricht onder leiding van Ludo
Claesen zingt werken uit de 18e en
19e eeuw voor gemengd koor met
orgel. Van de Rolducse componist
Bernard Antoine Pothast (18241904) voert het koor opus 2 'Te Deum Laudamus' uit, een hymne
geschreven in een feestelijke toonzetting en grote klankweelde.
Woensdag 2 dec. 20 u Rolduc Kerkrade (vrije gave). Vrijdag 4 dec.
20.15 u zaal Conservatorium Bonnefantenstraat 15 (vrije gave).

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

Voor alle informatie: zie ook onze website!

