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‘… en ’t wenst ons allen
een zalig nieuwjaar!’

Keep calm and sing on!

Het bestuur van de Sint
Gregoriusvereniging in
het Bisdom Roermond
wenst u allen Gods
zegen toe in 2017!

Workshops door heel Limburg
voor de ‘Ouder wordende stem’

Dat we ook in het nieuwe
jaar Gods Lof mogen zingen
en elkaar mogen blijven
toezingen!

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 december 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

Dat koren vergrijzen, is niets nieuws.
Dat we binnen de grenzen van het mogelijke
er alles aan willen doen om de stem optimaal
tot klinken te blijven brengen, ook niet…
Lees hier alles over een viertal workshops
die Harrie Spronken op uitnodiging van de SGV zal geven.

John Rutter op Limburgse Koordagen 2017
John Rutter is een componist van
wereldformaat, alom geprezen
om zijn enorme oeuvre. Daarnaast is
hij ook een veelgevraagd dirigent,
geroemd vanwege prestaties met vele
Engelse en internationale koren en
gezelschappen. Ook in Nederland wordt door menig (kerk)koor
bijzonder veel van zijn werk met veel plezier uitgevoerd.
Het is VNK-Limburg gelukt hem uit te nodigen voor de Limburgse
Koordagen 2017, in het eerste weekend van oktober. Het
programma van die dagen moet nog afgestemd worden, maar we
pogen op zaterdag aandacht te geven aan zijn religieus koorwerk.
U hoort er spoedig meer over, maar noteer alvast de datum:
zaterdag 7 oktober, overdag.

Nationale Raad voor Liturgie
De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft met deze website
een nieuw kanaal geopend voor informatie over de
liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk.
Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief!
Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.

Plaquette H. Jaar te bestellen
Veel vraag naar studiemappen
Wie in bezit wenst te komen van de hele serie of afzonderlijke
mappen kan ze ophalen of bestellen bij de Gregoriusvereniging of
op de pastorie in Waubach. Er wordt voor afzonderlijke mappen
€ 5,- gevraagd en voor de hele serie € 40,-. De serie bestaat uit:
In paradisum Uitvaartliturgie Ad te levavi Advent
Kyrie eleison Vaste gezangen Ecce lignum Goede Vrijdag
Lumen Christi Paaswake Cibavit eos Witte Donderdag
Haec dies Paastijd Veni Creator Spiritus Hemelvaart/Pinksteren
Invocabit me Veertigdagentijd & Palmzondag
Ave Maria Mariagezangen

Om ook na 2016 een blijvende herinnering
aan het Heilig Jaar te houden, heeft het bisdom
Roermond emaillen plaquettes laten maken met
het internationale logo. Deze zijn voor € 20,- te
koop. Bestellen kan hier en hier. Overigens: er zijn
nog steeds enkele speldjes te verkrijgen!

Indrukwekkende catalogus muziekarchief
In ons gebouw aan de Swalmerstraat wordt een indrukwekkend
muziekarchief bijgehouden en beheerd door onze vrijwilligers. Hier
vindt u een Excelbestand met duizenden titels. ‘Doculied’ zijn
gezangen, ‘Documis’ zijn Missen (vaste Misgezangen).

