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Koren gezocht tijdens Magisch Maastricht 

 
 

Magisch Maastricht op het Vrijthof trekt vele bezoekers. 
Reeds vorig jaar werd getracht om een verbinding te maken 
met de bezoekers van het kerstevenement en eeuwenoude 
basiliek van Sint Servaas. Daarom wordt er dit jaar voor een 
uitgebreider programma binnen de kerkmuren gekozen. 
Naast vieringen zijn er ook exposities, worden rondleidingen 
aangeboden en zullen er korte concerten gehouden worden. 
Er is de unieke mogelijkheid om met uw koor een kort 
adventsconcert te houden tijdens de openstelling van de 
basiliek (25 min.). Er zijn enkele voorwaarden gesteld om 
zoveel mogelijk aan te sluiten bij de gehele opzet. Alle 
informatie kunt u hier vragen. Deken John Dautzenberg 
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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 september 2019.  
 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. 

 

 

Limburgs Koor van het Jaar 2019 

 
 

Canto Rinato werd tijdens de Limburgse  
Koordagen beste Limburgs Koor van het Jaar 2019!  
Sinds de oprichting in 2009 richt dirigent  
Anton Kropivcek zich met dit ensemble op  
bijzondere religieuze en profane koorwerken,  
van de Middeleeuwen tot de hedendaagse Pop-muziek.  
Een jonge historie, maar desondanks heeft het ensemble inmiddels 
een bijzondere plaats in de koorwereld weten te veroveren. De 
prijsuitreiking zondagavond vormde het mooie sluitstuk van een 
bijzonder geslaagde editie van de Limburgse Koordagen! Lees hier. 
Het Koor van het Jaar 2019 zingt trouwens op zondag 22 december 
de H. Mis op tv die vanuit Waubach op die zondag verzorgd wordt. 

 

 
 

De muzikale voorstelling Vrijheid maak je samen reist tussen 
september 2019 en maart 2020 door heel Limburg. De 

voorstelling bestaat uit de jeugdopera Brundibár en een 
uitvoering van lokale muziekverenigingen die onder andere 

de compositie 75 Jaor Vreej ten gehore brengen. 
Lees hier alle informatie. 

 

 
 

Najaarsstudiedag Musica Gregoriana 
te Vaals op zaterdag 9 november 2019 

met als thema: “Gezangen uit Psalm 118”.  
 

Lees hier. 
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www.festivalvocallis.nl  

 

 
 

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

 
 

TONEELGROEP MAASTRICHT,  
FRANS POLLUX & SCHOLA MAASTRICHT: 

DE VIER HEEMSKINDEREN 
Vanaf half oktober in de Limburgse Theaters. Lees hier. 

 

 

 

 
Zondag 24 november | 10.00 uur – 15.00 uur |  

De ECI Cultuurfabriek Roermond 
 

Dit jaar is er weer het ZingDOOR!-festival: hét kinder- 
en jeugdfestival waarin samen zingen centraal staat. 

Bedoeld voor kinderkoren, schoolkoren én 
schoolklassen die graag zingen. Met workshops en een 

zangwedstrijd wordt het weer een fantastische dag! 
 

Klik hier voor de verdere informatie.
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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  
 
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    
 
Kerkrade Zingt 
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