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Veel vraag naar studiemappen

Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief begint de advent. Voor
velen van u gaat die advent gepaard met de voorbereidingen op
kerstmis. Maar vergeet de prachtige tijd van de vier (dit jaar maar
drie!) weken van voorbereiding niet, met alle mooie liturgische
teksten en gezangen die er bij horen! ’n Zinvolle advent gewenst!

Gelegenheidskoor afscheid mgr. Wiertz
Onlangs gingen de repetities van start van het gelegenheidskoor
voor het afscheid van mgr. Wiertz op 9 december. Met veel
enthousiasme werd geoefend en gezongen. L1 maakte een item
van de eerste repetitie, zie hier. Wie naar de Mis wil komen op 9
december om 10.30 uur is welkom. De Mis zal echter ook via de
media te volgen zijn. Het afscheidslied dat Ad Voesten schreef i.o.v.
de SGV vindt u hier.

Met het verschijnen van Jubelt voor God met psalmen van Ad
Voesten en Jan Seevens - Koorwerken is de serie studiemappen en
vervolg tot een afronding gekomen. Met grote regelmaat wordt
naar nazendingen gevraagd. 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
(behalve ‘Jubelt voor God’ & ‘Jan Seevens’) € 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
Jan Seevens Koorwerken kost € 10,- Jubelt voor God kost € 7,-.
Beiden mappen samen € 15,-
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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 oktober 2017.
U kunt het blad hier vinden,
(in het blad staat muziek waarvan u hier een
opname vindt) alsook het online-archief.

Op weg naar Dag van de Kerkmuziek 2018

Met de editie van 2017 nog maar net achter ons zijn de
voorbereidingen voor 2018 meteen gestart. Zoals eerder
aangekondigd zal de DvdK 2018 plaatsvinden in het kader van de
Heiligdomsvaart te Maastricht en wel op donderdag 31 mei. Dat is
Sacramentsdag: we werken die dag toe naar een feestelijke
hoogmis in de Servaasbasiliek om 19 uur. De middag zal bestemd
zijn voor workshops. Voor de Mis gaan we op zoek naar koren die
vanuit hun eigen repertoire deze viering mee willen verzorgen:
een mooie kans als koor in de Servaas te kunnen zingen! Bovendien
zullen tijdens deze pontificale Mis ook de aanstellingen voor de
Buitengewone Bedienaren voor de Eucharistie plaatsvinden. Het
belooft een mooi geheel te worden!
Men kan zich dus als koor aanmelden voor de Mis (of de hele dag).
Daar omheen worden workshops georganiseerd voor alle (andere)
belangstellenden.
Koren die interesse hebben om deel te nemen en te zingen
worden verzocht zich te melden bij
vicaris Ed Smeets, via mail of telefoon 045-5312378.

Frank Dupont winnaar NK Nootschieten 2017
Op zaterdag 4 november vond op het kantoor van AVRO/TROS het
allerlaatste NK Nootschieten plaats. In dit spel lieten de
presentatoren een kort muziekfragment horen met daarbij de
vraag: ‘Uit welk muziekstuk komt dit fragment en wie is de
componist?’. Na een spannende voorronde met 150 fanatieke
deelnemers bleven 3 kandidaten over. Na een zinderende finale
won onze vaste medewerker voor de SGV en DLKM Frank Dupont
met één punt verschil van zijn tegenstander. De deelnemers kregen
een gouden bokaal en een enorm cd-pakket.

In principio...
Gregoriaans concert Schola Maastricht Basiliek
te Sittard. Van eeuwigheid vraagt de mens
(zich af) waar hij vandaan komt. ‘In principio’
beschouwt de mens als schepping van God, die
zelf de oorsprong is van alles, die in vrijheid alles geschapen heeft
en de mens tot zijn bestemming roept. Schola Maastricht bezingt
en overweegt dit mysterie van het leven op
zondag 14 januari om 15.00 uur in de sfeervolle ambiance
van de Basiliek te Sittard (Oude Markt). Lees hier.

Op voordracht van het bestuur van de SGV benoemde de bisschop
onlangs pastoor Harry Notermans uit Stramproy e.o. tot lid van de
Algemene Vergadering van de St.-Gregoriusvereniging in het
Bisdom Roermond. De SGV hecht aan goede contacten met de
clerus van het bisdom. Na de opvolging van vicaris Maessen door
vicaris Smeets en na de studieopdracht van kapelaan Van Attekum
was de vicaris de enige priester in de AV. Bovendien brengt pastoor
Notermans vanuit zijn eigen muzikale achtergrond en pastorale
ervaring ongetwijfeld de nodige inspiratie met zich mee.
We begroeten hem van harte en wensen hem veel vreugde en
voldoening toe in deze taak om samen de Lof Gods gaande te
houden!

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.

Frank, proficiat! Lees hier.

Lees hier alle informatie over deze campagne.

Links…
Huis van de Kerkmuziek
Orgelkring Kerkrade
Orgelkring Roermond
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L
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
festivalvocallis.nl
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond

