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Grote belangstelling & veel enthousiasme
bij workshops ouder wordende stem!
Een kleine 300 zangers mogen we verwelkomen bij de workshops
o.l.v. Harrie Spronken, en eenzelfde aantal hebben we op een
wachtlijst moeten plaatsen. Voor hen maar ook voor degenen die
een vervolg willen (Harrie heeft materiaal en verhaal genoeg!) is
er gelegenheid om op zaterdag 7 oktober deel te nemen aan
eenzelfde workshop tijdens de Limburgse Koordagen in de
Oranjerie te Roermond, georganiseerd door VNK-Limburg i.s.m.
de St.-Gregoriusvereniging. Precieze tijdstippen volgen nog maar
een plekje reserveren kan hier alvast.

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 maart 2017.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.

Overigens, we hebben de deelnemers beloofd een resumé
van de workshop digitaal ter beschikking te stellen.
Zo gauw die er is, wordt hij hier geplaatst!

Dag van de Kerkmuziek 2017 zondag 8 oktober
Eerder meldden we u dat John Rutter hoofdgast zou zijn tijdens de
Limburgse Koordagen 2017, maar daar moeten we helaas op
terugkomen. Desalniettemin staan de Koordagen 2017 in het teken
van grote koorwerken met een bijzondere aandacht voor Engelse
koormuziek. Op zaterdag zullen er interessante workshops zijn,
waarover weldra meer informatie via deze nieuwsbrief. Op zondag
vindt de Dag van de Kerkmuziek plaats, met open repetities en
workshops, afgesloten met een vesperdienst in de kathedraal.
Bijzonder is dat onze bisschop, mgr. F. Wiertz, in zijn laatste jaar als
bisschop daar als eregast bij zal zijn. We hopen op een grote
belangstelling zodat we als kerkkoren en andere belangstellenden
zingend de bisschop kunnen uitzwaaien! Informatie volgt deze maand!

‘Dag van de stem’ R’mond 8 april 2017 zie hier

Hoe krijg je kinderen in de liturgie aan het zingen? Wat speelt
allemaal mee als je liederen gaat kiezen, vanuit de liturgie, vanuit
de muziek, vanuit de wereld van de kinderen...? Wie zingt wat bij
de Communie, het Vormsel of de gewone zondagsviering met
kinderen? Wat is mogelijk en hoe creëer je een goed evenwicht?
Ook dit jaar hebben we Jos Bielen o. praem. (Averbode) weer
bereid gevonden zijn gehoor een avond te komen inspireren en
wel rond bovenstaand thema. Catechisten, begeleiders van
communicanten, vormelingen, jeugdgroepen, priesters en
koordirigenten zijn welkom. Lees hier.

Bereikbaarheid kantoor SGV
Secretariaat en documentatiecentrum (info) zijn te bezoeken en
telefonisch te bereiken op maandag van 10 tot 12 uur, woensdag
van 10 tot 12 uur en vrijdag van 14 tot 16 uur.

Het VNK-Limburg zoekt:
Secretaris (v/m)
In het bestuur van het Verbindend Netwerk
Koorzang Limburg is een vacature ontstaan voor de secretaris. Het
VNK-Limburg wil een spil zijn voor alle aspecten van de koorzang in
Limburg. Het verbindt koren en koorbestuurders, initieert nieuwe
ontwikkelingen en organiseert een jaarlijks festival, ondersteund
door het Huis voor de Kunsten Limburg. Samen met de voorzitter
en de penningmeester vormt de secretaris het dagelijks bestuur.
Het beleid van het VNK-L is gebaseerd op de strategienota die
binnenkort wordt gepubliceerd. De functie van bestuursleden is
onbezoldigd. Onkosten worden wel vergoed. Zie hier voor meer
informatie over de zittende bestuursleden. Belangstellenden graag
contact opnemen met voorzitter Jeu Smeets, 06-20130162.
Zie hier de agenda van ‘t VNK-Limburg met interessante links!
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AD MOSAM brengt verfijnde klaagzangen François Couperin
Zondag 2 april 16 uur – Maastricht, Cellebroederskapel. Lees hier.

Paus over belang kerkmuziek lees hier
Synoidos
Passiecantate
‘Who is this King?’
Zondag 2 april om 15 uur
Kathedraal Roermond. Lees hier

H.O.V. brengt Matthäus Passion Donderdag 6 april 19.30 u Lees

’Veertien stonden’
Hendrik Andriessen
Collegium Vocale Eindhoven,
Gerard Habraken (orgel), Gonny van der Maten
(declamatie) zondag 2 april Augustinuskerk Geleen Lees hier

Passieconcert Koor Nieuwstadt Palmzondag
Israel in Egypt – Händel, Toonkunstkoor Roermond
Dinsdag 11 april 20.15 u, inleiding door Gerard Sars 18.30 u. Lees.

Lees hier

Gemengd Zangkoor St. Cecilia, Schola Cantorum Sancti Ioannis
Baptistae, Irene Rijs ( viool) en Wil Rijs (piano), o.l.v.
Guido Janssen & Ine Janssen-Widdershoven

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.

website

Vraag & aanbod
De parochie Leende zoekt een nieuwe dirigent mannenkoor. Het
koor zingt elke zondag gregoriaans in de hoogmis om 10.00 uur.
Telefoon: 0409-2061215 of email.
Kerkkoor St. Caecilia Heythuysen viert in 2018 haar 150-jarig
bestaansfeest. Zijn er koren die ook een jubileum te vieren hebben
en voor een uitwisseling te vinden zijn? Reacties graag hier.
Ook dit jaar wederom

Module Kerkmuziek voor musici:
koordirigenten, organisten, instrumentalisten,
solisten, beroepszangers en amateurs...
juni-juli 2017 Lees hier alle informatie

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).

