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Mooi programma 5e ‘Dag van de Kerkmuziek’ 
 Het belooft wederom een bijzondere middag te worden op 8   
 oktober in Roermond tijdens de 5e Dag van de Kerkmuziek.  
 

 Kamerkoor ‘Contrast’ o.l.v. Ad Voesten  
 presenteert de psalmenbundel ‘Jubelt voor  
 God’. ‘Capella sine nomine’ o.l.v. Jo Louppen  
 houdt het gedrukte kerkmuzikale oeuvre van  
 de Heerlense componist Jan Seevens ten  
 doop. Tijdens beide presentaties wordt ook  
 met alle deelnemers gerepeteerd voor de  
 vesperdienst aan het einde van de middag,  
 waarbij onze bisschop present zal zijn. Bij  
 gelegenheid van zijn naderend afscheid als  
 bisschop van Roermond wordt een speciaal  
 voor die gelegenheid geschreven lied gezamenlijk gezongen.  
 

 Ook is er gelegenheid deel te nemen aan workshops gregoriaans of   
 orgel, respectievelijk o.l.v. Cyriel Tonnaer en Jean-Pierre Steijvers. 
 Lees hier alle info. Aanmelden kan hier. 

 

 Limburgse Koordagen VNK 

 Voor een vervolg op of een kennismaking met de workshop voor  
 de ‘Ouder wordende stem’ o.l.v. Harrie Spronken is gelegenheid  
 tijdens de Limburgse Koordagen,  georganiseerd door VNK-Limburg  
 i.s.m. de St.-Gregoriusvereniging, en wel te Roermond op 7  
 oktober. Eerder bezochten honderden zangers uit heel Limburg  
 deze workshop van Harrie Spronken. Lees hier alle informatie. Van  
 de workshops is een resumé ter beschikking gesteld: zie hier.  
 

 

 

 Half mei is alle informatie verstuurd naar de koren aangaande de  
 Dag van de Kerkmuziek, als onderdeel van de  
 Limburgse  Koordagen 2017 georganiseerd door VNK-Limburg.  
 Hier en hier vindt u het programma. Hier vindt u alles over de  
 Jonge dirigentendag, met o.a. een  
 workshop Gregoriaans door Hans Leenders. 

 
 

Hier vindt u het Jaarverslag van de  
St.-Gregoriusvereniging over 2016… 

 

Lied voor de bisschop 
 Zoals aangekondigd is er een mooi lied geschreven bij gelegenheid   
 van het naderende afscheid van mgr. Wiertz. Op de Dag van de  
 Kerkmuziek wordt het voor het eerst gepresenteerd en gezongen.  
 Hieronder vindt u alvast het eerste gedeelte van de tekst… 
 

 Geloven is als een rots in een eindeloze zee, 

 verankerd in de grond,  

 geen stroming neemt je mee. 

 Zelfs als het oppervlak door ’t water wordt verweerd 

 en alle elementen zich tegen jou hebben gekeerd, 

 blijft God de basis, de vaste grond onder je voet 

 en voel je dat dit anker er echt toe doet… 
 

 Geloven is hopen,  

 geloven is liefde,  

 geloof is hoop en liefde,  

 vertrouwen… 

 
 Het lied zal klinken in de  
 kathedraal tijdens de  
 afsluitende vesperdienst op  
 8 oktober. Zie 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 juni 2017.  
 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 

 
 

                 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.  

 

 Do ut des online… 
 Sinds jaar en dag vindt u in Koorgeleide ‘Do ut des’- muziekbladen.   
 De laatste jaren staat Koorgeleide integraal op onze site, inclusief  
 de muziekbladen. Maar ook het archief hebben we inmiddels  
 gedigitaliseerd. Het is hier te vinden. ‘Do ut des’ mag rechtenvrij   
 gebruikt worden, mits vermeld dat e.e.a. uit Koorgeleide komt! 
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 De SGV biedt een workshop aan o.l.v. Jean-Pierre Steijvers en Ad  
 Voesten, waarin solisten leren om samen te musiceren met het   
 kerkorgel. Onderwerpen als repertoirekeuze, uitvoeringstechniek,  
 stemmingen en transpositie worden behandeld. Er is plaats voor 8  
 deelnemers. Lees hier alle informatie. 

 
ORGELPLUSCONCERTEN Houthem-St.Gerlach 2017 

 

Op donderdagavond 3 augustus om 20.00 uur vindt het derde 
concert plaats dat gegeven wordt door de organist Remy Syrier uit 

Maastricht, Liesbeth Nijs viola d'amore en Luc Gysbregts viola 
d'amore, viola da spalla, beiden uit Stavelot, België. 

Op donderdagavond 10 augustus om 20.00 uur vindt het vierde en 
laatste concert plaats en dit wordt verzorgd door de organist Cor 
Ardesch uit Dordrecht en de mezzo-sopraan Regula Boeninger uit 

Hombourg, België. Graag nodigen wij u uit een of meer van de 
concerten te bezoeken. De toegang tot dit concert is gratis. Een 
vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Lees hier verder. 

 
 

  
                  Lees hier                                              Lees hier 

 

 
Proficiat Giocoso weert 

Giocoso uit Weert is flink in de prijzen gevallen tijdens de 
European Choir Games die afgelopen week plaatsvonden in 
Riga. Het koor neemt vier gouden medailles mee terug naar 

Nederland. Giocoso, onder leiding van dirigente Rita 
Scheffers, deed mee in twee categorieën: ‘Musica Sacra a 

capella’ en ‘Chamber Choir’. Binnen beide categorieën 
behaalden de dames een score van de jury die hoog genoeg 
was om te kwalificeren voor de Grand Prix of Nations, het 

wereldkampioenschap. Lees hier... 

Links… 
 

 

Huis van de Kerkmuziek                                             
 
 
Orgelkring Kerkrade  

 
                               
Orgelkring Roermond 
 
 
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg  
 
 
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg 
 
 
Orlando Festival 2017 
 
 
Singalongevents 
 
 
Kerkliedwiki 
 
 
Koor & Stem 
 
 
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Weert 
 
 
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici 
 
 
Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek 
 
 
Zingen leer je wel! 
 
 
Centrum voor Koorzang Maastricht 
 
 
Stichting Vocale Muziek Limburg 
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