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Post onderweg… 
 

   
 

    
 

Terwijl deze Nieuwsbrief u langs de digitale snelweg bereikt, staat 
de postbode tegelijkertijd met dikke enveloppen aan de deuren van 
onze gebruikelijk postadressen met flyers voor al onze activiteiten. 
Gebleken is dat digitale presentie van belang is, maar dat het toch 
ook helpt als er bij koren en op oksalen ‘ouderwetse’ folders 
rondslingeren. Vandaar… laat maar slingeren alstublieft! 

 

 
 

In 2017 hebben we een jaar overgeslagen, maar in het kader van de 
Heiligdomsvaart Maastricht 2018 is de Dankjeweldag voor 
kinderkoren weer terug, gekoppeld aan de Misdienaarsdag op 
Pinksterzaterdag 19 mei 2018. Zie hier foto’s van 2016. 

 

Introductiedag gregoriaans voor musici  
Voor koordirigenten en andere (beroeps-)musici die graag een 
keer degelijk kennis wil maken met gregoriaans organiseert de 
SGV een introductiedag gregoriaans o.l.v. Hans Heykers op 
zaterdag 19 mei 10-15 uur te Maastricht. Hier vindt u alle info. 
 

 
 

 

Basiscursus 
 gregoriaans  

te Roermond 
  

                                                                             Voor koorzangers, zowel  
                                                                  beginnelingen als gevorderden  
                                                                   en voor allen die kennis willen  
                                                                    maken met gregoriaans. Op 6  
                                                                 zaterdagen van 10.00 tot 13.00  
                                                                 uur: op 10 & 24 maart, 14, 21 &  
                                                                                  28 april & 5 mei 2018.  
                                                                                    Alle info vindt u hier. 

 

Passieconcert Rolduc & Vijlen 
Op zondag 18 maart spelen en zingen Arno Kerkhof, orgel & Capella 
Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen een Passieconcert in de  
                                                 Abdijkerk te Rolduc om 16.00 uur. Een  
                                                 week later, op Palmzondag 25 maart  
                                                 zingt Capella Sine Nomine wederom een  
                                                 Passieconcert, dit maal in de  
                                                 parochiekerk te Vijlen, rondom het  
                                                 gezongen lijdensverhaal. Het beloven  
                                                 twee mooie concerten te worden die  
                                                 ons inleiden in de Passietijd  
                                                 op weg naar Pasen. Lees hier. 

 

Open dag catechistenopleiding Kairos  
Zaterdag 21 april 2018 te Roermond (Bisdom, Swalmerstraat 100) 

                             De Kairos-opleiding wordt vernieuwd en uitgebreid.  
                                  Vanaf september 2018 worden nieuwe varianten  
                                         ingevoerd: liturgie en diaconie. Zo komen er  
                                                            korte modules voor lectoren, voor  
                                                                   cantores, voor kosters en voor  
                                                            acolieten. De informatie moet nog  
                   online verschijnen, maar lees hier alles over de opleiding. 

 

Dirigentenborrel 2018 30 juni 13-16.15 u te Heel 
Na de eerste geslaagde editie van vorig jaar nodigt de SGV graag 
opnieuw dirigenten uit voor de jaarlijkse ontmoetingsdag. Het is 
goed elkaar zo nu en dan te ontmoeten,  
met elkaar van gedachten te wisselen en  
ideeën uit te wisselen. In Limburg doen we dat  
dan onder het genot van ‘n drankje… 
 

Sjef Streukens (musicus, organist van de OLV-Basiliek in Maas- 
tricht en een gevestigde naam als het gaat om oplossingen voor 
gehoorproblemen) zal spreken over gehoorproblemen bij zangers 
èn dirigenten. Annie Jansen presenteert het door haar geschreven 
“Basishandboek voor (amateur)dirigenten”. Lees hier. 
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Visienota VNK Limburg online 
                                               In de voorbije periode heeft VNK-Limburg  
                                                             niet alleen een naamsverandering  
                                                         ondergaan, maar ook veel aandacht  
                                                besteed aan een visienota voor koorzang                           
                                                   in Limburg voor de komende tien jaren.  
                                                                            U leest deze nota van het  
                                                         Verbindend Netwerk Koorzang hier. 

 

Limburgse Koordagen 2018 
De Limburgse Koordagen van VNK-Limburg vinden dit  
jaar wederom plaats in het eerste weekend van oktober in de 
Oranjerie te Roermond (5-6-7 oktober 2018). Er wordt geen apart 
programma voor kerkkoren georganiseerd zoals in eerdere jaren. 
De Dag van de Kerkmuziek heeft immers een plek gekregen op 
donderdag 31 mei tijdens de Heiligdomsvaart te Maastricht. Dat 
geeft ook kerkkoren de kans volop deel te nemen aan het mooie 
programma of misschien wel aan het concours van de Limburgse 
Koordagen! Waarom niet…? Meer info volgt! 

 

Module liturgie voor musici juni 2018 

In de katholieke eredienst neemt muziek een zeer prominente 
plaats in: het is een wezenlijk onderdeel van de liturgie. Maar wat is 
liturgie? En wat is liturgische muziek? En om welke muziek vraagt 
de liturgie op welk moment? Waarom en wat zingen en musiceren 
we en op welke momenten? Veel amateur- en beroepsmusici zijn 
sporadisch of met vaste regelmaat actief als musicus in de 
kerkelijke eredienst. Er is de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom 
Roermond veel aan gelegen goed contact met hen te onderhouden, 
ten einde samen tot mooie en zowel muzikaal als liturgisch 
verantwoorde vieringen te komen! 
Voor hen die niet eerder in de  
gelegenheid zijn geweest een cursus  
Kerkmuziek te volgen maar wel  
regelmatig in de kerk zingen en  
spelen bieden we graag een module  
kerkmuziek aan. De cursus biedt een  
unieke gelegenheid tot  
gestructureerde verdieping in de  
kerkmuziek. Voor geroutineerde  
kerkmusici zou e.e.a. als opfriscursus kunnen gelden. Voor juni 
2018 staat het onderdeel ‘Liturgie’ op het programma.  
 

Lees hier alle info. 
 

Er is ‘n introductiebijeenkomst voorzien voor alle belangstellenden. 
Daarna volgen 4 zaterdagmiddagbijeenkomsten (13.00-16.30 uur). 

 

Hemelhoog zingen! Voordracht Jos Bielen   
Ook dit jaar mogen we Jos Bielen o. praem. (Averbode) weer in 
ons midden begroeten voor een inspiratieavond: op dinsdag 12 
juni te Roermond. Lees hier. 
 

 

 
U vindt het nieuwe infobulletin / webmagazine hier. 

 

Cantarode 2018  
In mei 2018 vindt in Kerkrade  
weer het internationaal  
koorfestival CantaRode plaats. De  
inschrijving daarvoor is gestart. Zangkoren uit binnen- en 
buitenland die aan het festival willen deelnemen, kunnen zich 
aanmelden. CantaRode 2018 vindt plaats van 10 tot en met 14 mei 
2018 (Hemelvaartweekeinde) in Kerkrade. Lees hier. 

 

     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

          kan hier…       Klik hier voor de onderscheidingen          kan hier 
                                                     van de SGV-Roermond 
 
 
 

 

 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 december 2017.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 (in het blad staat muziek waarvan u hier een  
 opname vindt)  alsook het online-archief. 

 
 
 
 
 
 

 
Lees hier alle informatie. 

 
 

                 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.  

 
 

                                                        Lees hier alle  
                                          informatie over deze 

campagne. 
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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 
 
Stichting Scala  Kathedraalconcerten Roermond 
 
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging 
 
Bach Cantates Heythuysen 
 
Onthaal Abdij Averbode - Bezinningscentrum 
 
Heiligdomsvaart Maastricht 2018   
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
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