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Dankjeweldag
Kinderkoren
Op 4 juni vindt weer een grote ‘Dankjeweldag voor Kinderkoren’.
In heel Limburg zijn er heel wat kinderkoren die regelmatig in de
kerk zingen. Om al die kinderen dankjewel te zeggen zijn ze
uitgenodigd op 4 juni in Roermond, waar ook de Misdienaarsdag
plaatsvindt. Hier vindt u alle info.
Foto’s van eerdere edities vindt u hier en hier.

Presentatie studiemappen 2016
Dit jaar presenteert de St. Gregoriusvereniging
de laatste twee studiemappen van een serie van
tien, wederom met liturgisch zangmateriaal voor
kerkkoren:
Invocabit me Veertigdagentijd & Palmzondag
Ave Maria Mariagezangen
Data: 31 mei 20 uur kerk Leunen, 7 juni 20 uur
kerk Maasbree, 12 juli 20 uur kerk Heel,
18 september 15 u Juphuis Heerlen en 24 september 14 u
Annakerk te Maastricht. Allen welkom! Hier staat alle informatie.

Het 6e Nederlands Gregoriaans Festival
‘s-Hertogenbosch vrijdag 3 juni, zaterdag 4 juni en zondag 5 juni
Het motto van het Nederlands Gregoriaans Festival 2016 is
‘Fantastisch’. Het Festival heeft dit jaar haar beste programma ooit
met internationaal bekende koren en scholae. Zie hier.
Bijzonder is ook deze workshops

Gregoriaans, maar dan anders...

4e Dag van de kerkmuziek
Roermond - zondag 9 oktober 2016

Ook in 2016 vindt er wederom een Dag van de Kerkmuziek plaats,
op 9 oktober in Roermond, aansluitend bij de Limburgse Koordagen
georganiseerd door VNK Limburg.
’n Koorfeest… en iedereen is welkom! Het programma is rijk
gevarieerd: samen zingen van grote koorwerken, nader
kennismaken met de mooiste gezangen uit de SGV-studiemappen,
deelnemen aan een workshop orgel of gregoriaans.
Men kan actief deelnemen of luisterend genieten…

Hier vindt u de flyer.
Hier en hier vindt u foto’s van eerdere jaren.

Nieuwe website NRL zie hier
Nationale Raad voor Liturgie
De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie wil hiermee een nieuw kanaal openen
voor informatie over de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Gregoriaans is zo oud als de weg naar Rome en toch van deze tijd.
In deze workshop studeert Silvère van Lieshout met jongeren
enkele korte gregoriaanse gezangen in en plaatst die in een
verrassende context, welke leidt tot een onverwachte presentatie
in de Sint-Janskathedraal. Een ‘must’ voor jongeren, kinder- en
jeugdkoren, dirigenten en voor iedereen die zich bezig houdt met
de koorzang van de jeugd. Lees hier meer.

H. Jaar van de Barmhartigheid

Barmhartigheid bezongen
Capella Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen
Orgel door Jo Louppen
Wereldwijd wordt het H. Jaar van de Barmhartigheid
gevierd. Gods barmhartigheid inspireerde menige
componist. Capella sine nomine & Jo Louppen brengen
gezangen van barmhartigheid tot klinken. Met muziek
van o.a. De Victoria, Willaert, Guerrero, Da Palestrina,
Valkestijn, Stadlmayer. LEES HIER.
Zondag 26 juni Missiehuis Lazaristen Panningen 17.00 uur
Zondag 3 juli Abdijkerk Rolduc Kerkrade 18.30 uur
Zondag 9 oktober Caroluskapel Roermond 17.15 uur

Internationale Sommerkurse Gregorianik Essen
Jedes Jahr im Sommer haben erfahrene Gregorianik-Kenner und
interessierte Neueinsteiger die Möglichkeit, sich an der Folkwang
Universität der Künste in Theorie und Praxis des gregorianischen
Chorals fortzubilden und die Lebendigkeit der mittelalterlichen
Traditionen neu zu erspüren. Hier vindt u alle info en de flyer.

H. Jaar van de Barmhartigheid
Hier vindt u de landelijke site van het
H. Jaar van de Barmhartigheid. Hier vindt
u de internationale hymne, ook in het Nederlands.
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. Via de speciale site van
het Bisdom Roermond blijft u goed op de hoogte.

Nieuwsbrief & Koorgeleide

Kerkkoren zingen
na de Mis
Elke zondag of minstens met grote regelmaat zingen ze in de kerk
hun mooi geestelijk repertoire als dienst aan de parochies. Maar op
12 juni laten de kerkkoren van Landgraaf zich graag een keer van
een heel andere kant horen! Dan staat allesbehalve religieus
repertoire op het programma: de koren laten graag samen zien
hoeveel plezier ze beleven aan hun samen zingen… in de hoop bij
veel mensen nieuw enthousiasme te creëren zich aan te sluiten bij
een kerkkoor! Hier vindt u alle info.

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 maart 2016.
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

Singing Out Loud Roerdalen
In Roerdalen vond een bijzondere
project plaats: de Muziekpilot
Singing Out Loud. Van deze
muziekpilot is een videofilm gemaakt. Deze film bevat vooral de
slotmanifestatie in het Forum in Roermond op 6 november 2015.
Volle zaal, 650 kinderen en volwassenen. Iedereen razend
enthousiast. Een eclatant succes! Hier is de film te zien.

Orgelkring Kerkrade site
29 mei 16 uur Lambertuskerk ER WAS EENS… EEN ORGEL!
Anja Hendricks, orgel Info en programmaboekje
Solisten? Instrumentalisten? Bij uitvaart of
huwelijk? Of zomaar op zondag?
Module liturgie aangeboden voor musici!

Hier vindt u alle informatie!

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.

Een stem om U te danken – colloquium Leuven
Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de nieuwe editie van
Zingt Jubilate, plant Koor&Stem, de ICLZ, het VCLM en het CCV in
de zomer van 2016 een colloquium rond liturgische muziek in
Vlaanderen. Dit colloquium richt zich op iedereen die
verantwoordelijkheid draagt bij de muzikale vormgeving van de
liturgie: voorganger, koordirigent, organist, psalmist, catechist,
cantor... Wij willen vooruitblikken en nadenken over de inhoud en
het functioneren van liturgische muziek in de samenleving van
vandaag en morgen. In de vorm van workshops, referaten,
groepsgesprekken
en
getuigenissen
worden
tal
van
kerkmuziekthema's behandeld. 17 tot en met 19 augustus 2016,
telkens van 09h30-17h00 met mogelijkheid tot overnachten in het
bezinningshuis La Foresta, Vaalbeek (bij Leuven). Info hier.

Nieuws van het VNK Limburg
Hier vindt de site van de Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties afdeling Limburg.
Lees op de site onder ‘Nieuws’ alle verdere info.

Met koorzangers naar Rome!
Zingen op het Sint-Pietersplein. Zingen in de grote basilieken van
Rome. Misschien wel zingen voor de paus! Welke koorzanger wil
dat niet? Er dient zich een mooie kans aan tijdens de bedevaart
naar Rome van het Bisdom Roermond. Voor zangkoren en
individuele leden van zangkoren bestaat de mogelijkheid om deel
te nemen aan een gelegenheidskoor in Rome.
Voor alle informatie over deze Romereis zie hier en hier.

Hier vindt u de website van de KVOK Limburg
Afdelings - jaarvergadering op 16 april in Weert
Contactpersoon: Jo Canten (06-51598388)

