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Laatste kans aanmelden voor 5e
‘Dag van de Kerkmuziek’!
Tot 1 oktober kan men zich nog aanmelden
voor 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.

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!

Lees hier alle info. Aanmelden kan hier.

Limburgse Koordagen VNK

Voor iedereen die te maken heeft met
liturgie waar veel kinderen bij betrokken
zijn: voorgangers, catechisten,
dirigenten, organisten, leerkrachten...
Samensteller Jos Bielen. Bestel hier.
Liedboek: € 10 - CD: € 15

Lees hier

Lees hier

Lees hier

Handout workshop ‘Dirigentenborrel’ 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’
verschijnt in oktober 2017.
U kunt het blad hier vinden,
(in het blad staat muziek waarvan u hier een
opname vindt) alsook het online-archief.

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

RIHA classica elektronisch kerkorgel
Ter overname voor elk aannemelijk bod.
Dit instrument is geruime tijd gebruikt in
de kerk van Bekkerveld (Annaparochie)
te Heerlen. Vanwege verhuizing is er
voor het instrument bij de huidige bezitter geen plaats meer. Het instrument
heeft een onbeschadigde houten ombouw met bijpassende bank. Het bevat
twee manualen en een pedaal. Het orgel is vooral geschikt voor klassieke
muziek. (afm.:130x140x100cm) Verdere info en/of afspraak voor
bezichtiging: bel 043- 455 22 46 of mail.

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

kan hier

Heerlense Oratoriumvereniging Die Schöpfung 5 november lees hier

Jubileumconcert St. Caecilia St Pieter Boven
Het koor viert het 175-jarig bestaan met een mooi jubileumconcert op
zondag 1 oktober 2017 om 15.00uur in de kerk St. Pieter op de Berg.
Muzikale leiding: Axel Jansen
Pianiste: Christianne Steegmans
Solisten: Yolande Eymael en Jole De Baerdemaeker
Violist : Dimitri Astashka
Verder zullen oud dirigenten Ingrid van der Aart en Mels Dees en
organisten Rick Debie en Jos Friedrich ook hun steentje bijdragen.
De toegang is gratis en aansluitend bent u welkom voor de receptie

Links…
Huis van de Kerkmuziek
Orgelkring Kerkrade
Orgelkring Roermond
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg
muziektheoriemaastricht.nl
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
Kerkzang.nl
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2018
liedboekcompendium.nl

