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Onbereikbaar…
In de zomer ging van alles mis… door ziekte en onverwachte
afwezigheid van onze vaste medewerker is de mailbox lange tijd
niet ingezien. Daarnaast waren er onvoorzien technische
problemen, waardoor zowel aanvragen voor onderscheidingen als
betalingen lang zijn blijven liggen. Inmiddels werkt en loopt alles
weer. Excuus voor de vertragingen! Bestuur SGV Roermond

Nieuwe emailadressen
Het nieuwe emailadres van de SGV is secretaris@sgv-roermond.nl
Voor onderscheidingen: sgv.onderscheidingen@gmail.com
Op dat laatste adres kunt u ook uw adreswijzigingen kwijt.

Maak het mee:
EO ‘Nederland Zingt’

Hier vindt u het volledige programma van Musica Sacra 2018.
In het bijzonder wijzen we u op ‘De vier heemskinderen’ en het
concert van Schola Maastricht, alsmede op de hoogmissen op
zondagmorgen in de Sint Servaas en in de Slevrouwe.

in Roermond 25 september
Een gelegenheidskoor o.l.v.
Martin Zonnenberg, dat inmiddels goed
ingezongen is, Vocaal Ensemble Silhouet
Roermond o.l.v. Hans Heykers en
Giocoso Weert o.l.v. Rita Scheffers, maar ook een kleine 500
enthousiastelingen die komen meezingen… Nederland Zingt in de
Sint Christoffelkathedraal te Roermond. Wie de avond wil
meemaken kan (zolang de voorraad strekt) hier kaarten bestellen.

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

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

kan hier

Op zaterdagmiddag vindt bovendien het concert plaats:
‘Chant grégorien sur les chemins de Compostelle’ door
Les Chantres du Thoronet o.l.v. Damien Poisblaud. Zie hier.

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’ (vanaf 2018 in kleur!)
verscheen eind juni 2018.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.

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.

Onderscheidingen tijdig aanvragen!
Voor de meeste koren zal de zomerperiode rustig zijn. In het najaar
vinden gebruikelijk de nodige jaarvergaderingen en Caeciliafeesten
plaats. Als u jubilarissen gaat huldigen, denk dan tijdig aan het
bestellen van de versierselen! Lees hier en bestel hier.
Denk aan de besteltermijn van 2 maanden!

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).
Zie hier het
volledige programma.
Lees hier over de
verschillende workshops
voor zangers en
dirigenten.
Hier vindt u de
informatie over de
workshop gregoriaans.
Lees hier de
aanbevelingsbrief van de
beide voorzitters van VNK
& SGV.

Module liturgie aangeboden:
Lesprogramma bekend!
De Dienst Liturgie & Kerkmuziek van het bisdom en de
catechistenopleiding Kairos hebben de handen in elkaar geslagen
om het cursusaanbod op het vlak van liturgie en kerkmuziek
behoorlijk uit te breiden. Het gaat om een module liturgie, voor
allen die zich willen verdiepen in wat we in de liturgie
waarom en hoe vieren. De module kan uitgesplitst worden naar
cantor/kerkzanger, koster, lector, acoliet. Lees hier alle informatie,
vind hier de studiegids met exacte data van lessen, of vraag hier om
nadere info (secretariaat van Kairos, mevr. Lux,
tel. 045 - 54 66 930). Eenzelfde module-aanbod geldt ook
voor diaconie & vrijwilligerswerk. Lees hier.

Bezinning op het Woord
Bezinning op het Woord is een uitgave
van de Dienst Liturgie en Kerkmuziek van
het Bisdom Roermond. De uitgave is
bedoeld voor allen die zich willen
verdiepen in de liturgie van de eucharistie.
Het biedt een inleiding, een korte
bezinning en verwijzingen naar de teksten
van de dagelijkse liturgie. Bezinning op
het Woord verschijnt elke maand als
handzame brochure. Een jaarabonnement
kost slechts € 21,50. Bestel hier.

Hier vindt u de website van
de Stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg, met
hier het programma van het
Orgelfestival 2018.

Dienst liturgie & kerkmuziek: 31 oktober Diocesane bijeenkomst voor kosters
In de bisdomgebouwen te Roermond vindt op woensdag 31 oktober 2018 weer de jaarlijkse ontmoetingsdag van Limburgse kosters en
kostervrijwilligers plaats. Spreker is ditmaal campanoloog ing. Bert Augustus, van ‘Eijsbouts’. Een campanoloog ontwerpt klinkende
klokken en houdt zich bezig met alles wat met (luid)klokken te maken heeft. In de eredienst vormen de klokken een belangrijk
instrument en geven ze klank aan ons geloof. In vele steden en dorpen kunnen we ons het leven niet voorstellen zonder het
vertrouwde geluid van kerkklokken. Er is heel wat over te vertellen, zowel over de geschiedenis, de gebruiken en de betekenis van
klokken, als over de luidgebruiken vroeger en nu. Over het hoe en wat zal dhr. Bert Augustus ons op 31 oktober op enthousiaste
manier heel wat kunnen meegeven! Uiteraard komen ook vele praktische zaken aan de orde. Info en aanmelding vindt u hier.

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

