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Zeer binnenkort start de korte cursus 

Gregoriaans te Susteren! Meedoen kan nog! 
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. 

 

 
Lees hier 

 

 
Lees hier 

Voorjaarsstudiedag Musica Gregoriana 
te Heel 
op zaterdag 13 april ‘19 
met als thema: 
“Bekende en minder  
  bekende gezangen 
  uit het ordinarium” 

Lees hier 

 
Vacature dirigent  
Dirigent(e) gezocht voor de kerkkoren van Maasbracht en 
Brachterbeek. Repetitie op woensdagavond. Ervaring is gewenst – 
enthousiasme is noodzakelijk. Gregoriaans, meerstemmig Latijn en 
Nederlands. Op de hoogte zijn van de liturgische geplogenheden 
van de RK-Kerk. Kleine afstand tot Maasbracht is natuurlijk een 
voordeel evenals kwaliteiten als organist(e). Contact opnemen met 
pastoor Creemers. Tel, 0031 475 468250. 

 

 

Lees hier 
 

Inzegening & concert orgel kathedraal 

Op zondag 14 april wordt na de   
inzegening door mgr. Harrie Smeets  
een concert verzorgd door de vaste  
organist van de kathedraal,  
Jean-Pierre Steijvers. Na afloop van  
het concert worden een brochure en  
CD gepresenteerd en ter verkoop  
aangeboden. Het concert begint om  
15.00 uur. De toegang is gratis. In  
verband met de organisatie is  
aanmelding vooraf wel gewenst.  
Dat kan door naam, adres en aantal  
personen dat met u meekomt door  
te geven op dit mailadres. 

 
                       Lees hier 
 
 
 

http://www.sgv-roermond.nl/
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_cursus_susteren_2019.pdf
mailto:activiteiten@sgv-roermond.nl
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_module_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_jos_bielen_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_musica_gregoriana_voorjaar_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_cantorcursus_2019.pdf
mailto:info@bisdom-roermond.nl
https://www.kathedraal-roermond.nl/nl/2019/03/orgelconcert-als-afsluiting-van-renovatie/


 
 

Het Basishandboek Koordirectie 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. 

 
     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 

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. 

 

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. 
 

 
 

 

                    Website Nationale Raad voor Liturgie 
  

                             Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief! 
                    Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.  

 

 
Lees hier 

 

 
Van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni zal het Nederlands 

Gregoriaans Festival plaatsvinden in de binnenstad van ’s-

Hertogenbosch. Lees hier. 

 

 
         www.hklimburg.nl                                    www.admosam.nl 
         www.cantarode.nl            www.musicasacramaastricht.nl 
         www.festivalvocallis.nl                www.vnk-limburg.nl  

mailto:jansenjmh@gmail.com
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_onderscheidingen.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://www.ricknet.nl/cursusaanbod/cursussen/orientatiecursus-koordirectie
https://www.ricknet.nl/
https://www.leo-smeets.nl/
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2018_04.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
https://rkliturgie.nl/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://www.hovheerlen.nl/
http://www.gregoriaansfestival.nl/festival/festival-2019
http://www.hklimburg.nl/
http://www.admosam.nl/
http://www.cantarode.nl/
http://www.musicasacramaastricht.nl/
http://www.festivalvocallis.nl/
http://www.vnk-limburg.nl/


 
Lees hier 

 

 
Lees hier 

 

  Module liturgie                             Rome-Reis 

        i.s.m. kairos roermond                                            i.s.m. Huis voor de Pelgrim 

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

     Hier vindt u ‘Kairos’                            Hier vindt u de flyer 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zangkoorharmonia.nl/
https://www.johannespassionbach.nl/johannes_passion_gulpen.html
https://sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_kairos_module_liturgie2019.pdf
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://rk-ubachoverworms.nl/docs/flyer_rome-2019.pdf


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    

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
http://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html
http://www.muziektheoriemaastricht.nl/
http://kerkliedwiki.nl/Hoofdpagina
http://koorenstem.be/
http://www.ricknet.nl/
http://www.kvok.nl/
https://sites.google.com/site/vclmleuven/
http://www.zingenleerjewel.nl/
http://www.centrumvoorkoorzang.org/
http://www.svmlimburg.nl/
http://www.kerkzang.nl/
http://www.festivalwatou.be/nederlands/welkom.html
http://www.liedboekcompendium.nl/
https://www.festivalvocallis.nl/
http://www.kathedraalconcertenroermond.nl/
http://home.hccnet.nl/g.m.voesten/
http://www.bach-cantates-heythuysen.nl/
https://sites.google.com/site/onthaalabdij/bezinningscentrum
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.psalterium.nl/the-psalterium-project/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://www.stichtingmaestro.nl/

