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Musica Sacra Maastricht – In ‘t begin

Limburgse Koordagen VNK

donderdag 14 tot en met zondag 17 september
kunstenfestival vol muziek – van gregoriaans tot hedendaags,
van west naar oost, van delicaat tot groots – met dans,
theater, performance, film en beeldende kunst

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.

Lees hier het volledige programma van Musica Sacra. Bijzonder is
ook de opening met onder andere een kennismaking van de
schooljeugd met gregoriaans. Schola Maastricht verklankt het
thema van dit jaar op zaterdag 16 september om 13 uur in de
crypte van de Slevrouwe te Maastricht.
Dat de mens steeds weer opnieuw
kan beginnen is een teken van de
aan hem toegekende vrijheid door
de Schepper. In dit concert staat
het joods-christelijke scheppingsverhaal centraal, met daarnaast
gezangen over Jezus als de
‘nieuwe mens’, de roeping van de
apostelen en het ‘fiat’ van Maria als teken van vrijheid.

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 en hier vindt u informatie over de hoogmissen op zondag in
beide basilieken.

Aanmelden voor 5e ‘Dag van de Kerkmuziek’
kan nog tot 1 oktober!
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.
De noten in de partituur beter
begrijpen? En direct kunnen
zingen wat er staat?
In de cursus ‘Van blad zingen’
voor koorzangers worden
gedurende 6 weken de nodige
vaardigheden getraind.
Lees hier alle informatie.

Lees hier

Lees hier

Lees hier

Alle koorzangers en alle andere belangstellenden zijn van harte welkom.
Voor het concert op 6 oktober geldt dat men ook als gastzanger kan
deelnemen. Altijd al eens in een groot koor willen zingen? Meld u dan
aan bij de Heerlense Oratoriumvereniging (hier) of het Venray’s
Mannenkoor (hier). Voor alle vragen over de LiKoDa mail hier of bel

Silvia Segers-Weusten 0475-399264, Huis voor de Kunsten Limburg

Bus vanuit Landgraaf-Heerlen naar Dag van de
Kerkmuziek Roermond op 8 oktober
Om velen de kans te geven deze mooie dag mee te maken
organiseert Koorkring Landgraaf een busreis. Opstapplaatsen:
Heerlen (kerk Schandelen) 12.15 uur
Landgraaf (kerk Nieuwenhagerheide) 12.30 uur
Landgraaf (Oude Markt Waubach) 12.45 uur
Aansluitend aan de vesperdienst vertrekt de bus terug naar de
opstapplaatsen. Aan de dag zijn geen kosten verbonden (vrije gave
is welkom). Voor de bus vragen we de kostprijs van € 14, - p.p. te
voldoen in de bus. Aanmelden (tot 1 oktober!) op de pastorie te
Waubach 045-5312378 of via email. Lees hier alle informatie.

Handout workshop ‘Dirigentenborrel’
Op veler verzoek is een handout van de workshop van Harrie
Spronken tijdens de dirigentenborrel hier ter beschikking gesteld.

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
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

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

kan hier

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.

Opening te Maastricht op 9 september. Lees hier.

Links…
Huis van de Kerkmuziek

Orgelkring Kerkrade

Orgelkring Roermond

Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg

Do ut des online…

Verbindend Netwerk Koorzang Limburg

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!

muziektheoriemaastricht.nl

Singalongevents

Kerkliedwiki

Koor & Stem

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Weert

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.

Sela Dorpskerkentour ‘17

Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici

Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek

Zingen leer je wel!

Vrijdag 15 september 2017, 20 u
Martinuskerk, Welterkerkstraat 6-8, Heerlen

Sela speelt van maart tot oktober in
dorpskerken overal in het land.
Samen zingen, heerlijk luisteren én
kennismaken met liederen die in de
komende maanden worden geschreven.
Lees hier.

Ein ganzer Tag im Zeichen der Chormusik
Jetzt anmelden zum 3. Diözesanen Kirchenchortag in Aachen
am Samstag, 16. September. Lees hier.

Centrum voor Koorzang Maastricht

Stichting Vocale Muziek Limburg

Kerkzang.nl

Internationaal gregoriaans festival te Watou 2018

