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Jaarprogramma 2019 SGV Roermond
Weliswaar moet nog heel wat gepland gaan worden maar tijdens
de eerste algemene vergadering van de SGV onlangs werd
afgesproken dat we… onder andere…

Op vier zaterdagen in maart en april, telkens van 13.00 tot 14.30 u
zullen de gezangen van de veertigdagentijd o.l.v. Hans Heykers
gerepeteerd worden en van de nodige tekst en uitleg worden
voorzien. De cursus staat open voor koorzangers die zich graag
nader in het gregoriaans willen verdiepen en voor mensen die op
deze manier met gregoriaans kennis willen maken. Lees hier alle
informatie. Aanmelden kan hier.

Jos Bielen wederom uitnodigen voor een inspirerende lezing
Een korte cursus gregoriaans mee organiseren in Susteren
Een samenzangavond houden tijdens de Servaasweek te Maastricht
Een module liturgie blijven aanbieden voor musici
Een thema-avond rond Pinkstergezangen organiseren
Een lezing houden in Horst over de waarde van liturgische muziek
Kijken of we weer een cantorcursus kunnen opzetten
Inspiratiemiddagen organiseren rondom de EH Communie-liedjes
Een cursus ‘Storingen aan het orgel’ plannen voor kerkbesturen
U hoort er binnenkort meer over…!

Vicaris Ed Smeets volgt bisschop Smeets op
als deken van Venray Lees hier. Kijk hier.

Maandag 14 januari werd het Basishandboek Koordirectie officieel
gepresenteerd tijdens de nieuwjaarsreceptie van de SGV in
Roermond. Het eerste exemplaar ontving de voorzitter, Ed Smeets,
als dank voor de adviezen rond de uitgave van het boek. Het boek is
in eerste instantie bedoeld voor amateur-koordirigenten. In zeer
begrijpelijke taal worden de beginselen van alle aspecten die bij het
dirigeren ter sprake komen uitgelegd. Dit gaat gepaard met talrijke
tips, startend bij de voorbereiding en eindigend bij afwerking en
interpretatie. Er wordt rekening gehouden met verschillende
niveaus en koortypen, zodat iedere dirigent zich aangesproken kan
voelen. Voor gedetailleerde informatie of bestelling van het boek
kunt u mailen naar de auteur: Annie Jansen en wel hier.
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Oriëntatiecursus Koordirectie Weert
De cursus is geschikt voor
beginners, maar ook voor
mensen die al ervaring hebben
met leiden van ‘n (jeugd)koor.
Een laagdrempelige cursus
voor iedereen die regelmatig
werkt met een
groep zingende
mensen…
Alle info vindt
u hier. Hier vindt u het RICK Weert.
Hier vindt u de docent, Leo Smeets.

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.

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 december 2018.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.

Vernieuwde site
Nationale Raad voor Liturgie

Stichting Maestro verzorgt al een aantal jaren educatie voor
(amateur)koordirigenten in Zuid-Nederland (met name in Brabant).
Omdat uit contacten met kinderkoordirigenten bleek dat er
specifieke scholingsbehoeften zijn, hebben we een cursus
kinderkoordirectie ontwikkeld voor (amateur)dirigenten die meer
willen leren over het werken met kinderkoor. De cursus start in
maart in ’s-Hertogenbosch. Lees hier & hier.
Op 23 februari is er een (gratis) informatiebijeenkomst.

De vormgeving is aanmerkelijk gebruiksvriendelijker geworden, ook
op mobiele apparaten. Er is ook een nieuwe rubriek ingevoerd met
de heilige van de betreffende dag. De presentatie van de heilige(n)
van de dag leunt qua tekst sterk aan bij het Romeins
Martyrologium, dat voor elke dag de heiligen en zaligen van de
Latijnse Kerk vermeld met een beknopte biografie.
Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief!
Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.

Module liturgie

Rome-Reis

i.s.m. kairos roermond

i.s.m. Huis voor de Pelgrim

Hier vindt u de flyer
Hier vindt u ‘Kairos’

o.l.v. vicaris smeets
Hier vindt u de flyer

Links…

Links
Huis van de Kerkmuziek
Orgelkring Kerkrade
Orgelkring Roermond
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L
muziektheoriemaastricht.nl
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
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
Kairos – catechistenopleiding Roermond
Stichting Maestro

