
Nieuwsbrief         nr. 64   (juli 2019)  

Sint Gregoriusvereniging     in het Bisdom Roermond 

www.sgv-roermond.nl Swalmerstraat 100 6041 CZ Roermond  0475-386725 e-mail: secretaris@sgv-roermond.nl

 

Het bestuur van de SGV wenst u allen 
een mooie zomerperiode! 

 
Na de zomer staan o.a. de Module 

Kerkmuziek voor musici alsook een 
Cantorcursus op het programma  

zie hieronder 

 

 
 

Lees hier 

 

 

Lees hier 

 

    Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

Denkt u na de zomer aan het tijdig 
bestellen van de benodigde 

Onderscheidingen? Dank u wel! 

 

 
 

De workshops o.l.v. Annie Jansen concentreren zich op de 
presentatie van het BASISHANDBOEK VOOR KOORDIRIGENTEN. Na 
een algemene inleiding zal de dag geheel in het teken staan van 
praktische voorbeelden. Na de middagpauze zal dieper ingegaan 
worden op afwerking en interpretatie, waarbij een tweetal koren 
aanwezig zullen zijn als practicum: een klein koor voor gelijke 
stemmen (vaak in kerken de tegenwoordige praktijksituatie); een 
gemengd vocaal ensemble met muziek voor gevorderde koren, c.q. 
dirigenten. Deelnemende dirigenten worden uitgenodigd om zelf 
met één van de koren een muziekwerk te dirigeren. Maar ook 
dirigenten en zangers die alleen toehoorder willen zijn, zijn van 
harte welkom. Nadere info en gelegenheid tot inschrijven volgt. 
Lees ondertussen hier. 

 

                        Website Nationale Raad voor Liturgie 
  

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

 

 

http://www.sgv-roermond.nl/
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_module_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_cantorcursus_2019.pdf
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_onderscheidingen.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_dirigentenontmoetingsdag_2019.pdf
https://rkliturgie.nl/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek


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 eind juni 2019.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 

 
 

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

 

                                                            Module liturgie                                                                          
i.s.m. Kairos Roermond 

 

                                                                Om met name kosters, lectoren,  
                                                                 acolieten en kerkzangers, maar  
                                                                     ook alle anderen die graag de  
                                                                   eucharistie meevieren de kans  
                                                                      te geven zich te verdiepen in  
                                                                   hoe de kerk liturgie viert en de  
                                                                    achtergronden daarvan, biedt  
                                                                             Kairos aanvullend op het  
                                                                    bestaande aanbod een aantal  
                                                                      nieuwe (korte) modules aan:  

Acoliet – Koster –  
Cantor (koorzanger) - Lector 

Lees hier. 

 

 

 
 

                   Welkom bij de SOL! 
                                 Ruim 30 aangesloten lokale orgelkringen 

                                    Een orgelfestival in de zomermaanden met  
                                         meer dan 50 concerten, twee bustochten,  

                                       een orgelwandeltocht en een open orgeldag, 
                                      een meerdaagse orgelreis en een jaarlijkse  
                                       agenda met orgelconcerten in de Euregio. 

  
                                      Download nu het digitale programmaboek. 

 

 
 

                      Zie hier het programma Orgelkring Roermond 

 

            Maria en Mariaverering  
               in cantieken van Montfort 

(incl. CD) 
 

Boek en cd zijn hier te bestellen. 

 

Vernieuwde site VNK Limburg 
met nieuws, inclusief de Limburgse Koordagen 2019 

 

zie hier 
 

 
 

Vacature kerkkoor Born 
 

Voor deze functie vragen wij iemand die wekelijks een koorrepetitie 
wil verzorgen en twee keer per maand het koor in de weekend-mis 
wil dirigeren. Het zou fijn zijn als hij/zij ook uitvaartmissen zou 
willen dirigeren. Voor meer informatie kunt u hier mailen of bellen 
naar 06 11484719 

Alle informatie volgt nog, maar in 2020 vindt 
een bijzondere kerkmuziekdag plaats van de 
gezamenlijke Gregoriusverenigingen van de 
drie zuidelijke bisdommen. In Koorgeleide 
staat op blz. 7 alvast een vooraankondiging… 

http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://www.sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2019_02.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
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/
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_kairos_module_liturgie2019.pdf
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.stichting-sol.nl/orgelkringen/
https://www.stichting-sol.nl/festival/
https://www.stichting-sol.nl/bustochten/
https://www.stichting-sol.nl/orgelwandeltocht/
https://www.stichting-sol.nl/open-orgeldag/
https://www.stichting-sol.nl/orgelreis/
https://www.stichting-sol.nl/agenda/
https://www.stichting-sol.nl/wp-content/uploads/2019/06/programmaboek2019_web.pdf
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.montfortanen.nl/maria-en-mariaverering-in-de-cantieken-van-montfort-incl.-cd.html
https://www.vnk-limburg.nl/
mailto:pastoor@parochiefederatieborn.nl
https://www.sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2019_02.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    
 
CantaRode 2019 
 

 
    

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.vnk-limburg.nl/
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/
http://cantarode.nl/

