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Donderdag: 6e Dag van de Kerkmuziek 
tijdens HEILIGDOMSVAART MAASTRICHT 
Lees hier alle informatie over de HDV 2018 
 

 
 

Terwijl de HDV volop bezig is, bent u bijzonder welkom bij de 
Eucharistieviering op donderdag 31 mei. Deze H. Mis wordt 
gezongen door GKZ St. Caecilia (St. Pieter op de Berg te 
Maastricht) o.l.v. Axel Jansen en KZ St. Gregorius (Mheer) 
o.l.v. Annie Jansen, alsook door een voor de gelegenheid 
samengesteld koor en schola van de SGV.  31 mei om 19 uur. 
 

 
 
 
 
 

 
Lees hier alle informatie. 

 
     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 

 Koorgeleide voortaan in kleur! 
  
 Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen naar  
 eenieder van wie u denkt dat deze informatie  
 interessant kan zijn! Aanmelden kan hier.  
 De laatste ‘Koorgeleide’ (vanaf nu in kleur!)   
 verscheen eind maart 2018.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 

 

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

 
 

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. 
 

 

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).  

                                                                Lees hier de  
                                                                aanbevelingsbrief  
                                                                van de beide  
                                                                voorzitters van VNK  
                                                                & SGV, allebei 

                                                                             ‘Smeets’.  
                                                                         Lees hier & hier. 
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Studiedag Musica Gregoriana 23 juni 
te Heel in het teken van 

Psalterium currens – The Psalterium Project 
 
                                                                 Alle 150 psalmen op CD gezet… 
                                                                  Daarover en over het reciteren  
                                                                van psalmen – het hart van heel  
                                                                       het gregoriaans – verzorgen  
                                                                    Eugeen Liven d’Abelardo (o.a.  
                                                                Hartkariana) en dr. Martin Claes  
                                                                    (Augustinus-specialist, docent  
                                                                  patristiek Tilburg) op 23 juni de  
                                                                  voorjaarsstudiedag van Musica  
                                                                                                     Gregoriana. 
 
                                                                   Info en aanmelding: 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.  
 

 

Vanuit Utrecht naar Rome voor koorzangers 
Van 21 tot en met 26 september trekt een projectkoor vanuit 
Utrecht naar Rome. We brengen de reis graag onder de aandacht. 
I.v.m. het uitzoeken van muziek voor het projectkoor, is inschrijving 
voor half juni gewenst. Begin september is een studiedag in Utrecht 
en de muziek wordt ter voorbereiding/thuisstudie in augustus al 
aan de deelnemers opgestuurd. Lees hier. 

 

Orgelmuziek Nick Goudkuil te Maastricht 
Op 1 juli a.s. zal het orgelstuk van de hand van Nick Goudkuil, 
afgedrukt in de laatste twee uitgaves van Koorgeleide, worden 
gespeeld in een concert van Jan Hage in Maastricht. Lees hier. 

 

Jaarvergadering KVOK op 9 juni te Roermond 
De Algemene Ledenvergadering van de Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici vindt plaats op 9 juni te Roermond. 
Weliswaar is de vergadering voor eigen leden, maar van 10.30-
11.00 uur is er een Orgelconcert door Jean-Pierre Steijvers en van  
12.30-13.00 uur een gezongen Middaggebed (voorganger: Vic. Ed 
Smeets; organist: Jean-Pierre Steijvers). Concert en middaggebed 
vinden plaats in de Caroluskapel. Lees hier. 

 
 

 

Op 25 mei 2018 is een nieuwe EU-wet in werking getreden: de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’, kortweg de AVG.  

Deze verordening legt bedrijven en instanties die persoonlijke gegevens van EU-burgers verwerken nieuwe verplichtingen op. Zie hier voor 

nadere informatie over dit onderwerp. Wij willen u in ieder geval laten weten dat wij uw gegevens (mailadres) volgens de voorschriften van 

deze verordening gebruiken en wel alleen om u middels onze digitale Nieuwsbrief op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en 

activiteiten van de St./Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond. 

Op elke Nieuwsbrief staat onder aan de mail een link waarmee u zich onmiddellijk kunt afmelden! 
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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   
 
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform 
 
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
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