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Nieuwjaarsontmoeting 
Maandag 13 januari 15-17 uur 
 

Als St.-Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond mogen we 
dankbaar terugkijken op 2019, waarin we samen veel hebben 
kunnen en mogen doen. Er stonden ook de nodige veranderingen 
op het programma. Weliswaar raakt de bezuinigingsronde van het 
bisdom de SGV niet direct, maar een verhuizing was noodzakelijk 
en allerhande ondersteunende diensten ontvallen ons. Daarnaast 
was het ook voor enkelen van ons een zwaar jaar. Met vertrouwen 
voelen we ons uitgedaagd ook in 2020 ons best te doen om Gods 
lof naar best vermogen te verzorgen, dienstbaar (hopen we toch) 
aan onze (kerk-)koren en alle andere musici.  
                                                 Zoals elk jaar vindt er op de drempel van  
                                            het nieuwe jaar een Nieuwjaarsontmoeting  
                                                plaats. Net als vorig jaar hebben we voor  
                                            een bijzondere locatie gekozen: Restaurant  
                                                    & Brasserie ‘De Pastorie’ te Roermond.  
                                                              Wie zich verbonden voelt met de  
                                                   Gregoriusvereniging is samen met allen  

die de kerkmuziek een warm hart toedragen van harte welkom! 

Maandag 13 januari van 15 tot 17 uur 
 

 

    Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 

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 december 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. 

 
 
 

 
 

 

Dag van de Kerkmuziek 

Zaterdag 27 juni  
 

Alle informatie zoals die nu bekend is  
vindt u in de laatste Koorgeleide.  
Spoedig presenteren we het 
repertoire en het programma. 
 

Tot onze grote spijt is tot twee maal  
toe een foutief aanmeldadres aangegeven. 
Het juiste vindt u hier:  
activiteiten@sgv-roermond.nl  
 

                                       Onze bisschoppen en  
                                       Leo Fijen zullen die  
                                       dag eveneens present  
                                       zijn.  
 

                                        Ook ons bisdom vraagt een twintigtal  
                                        zangers en zangeressen om deel te nemen  
                                        aan het projectkoor dat op deze dag  
                                        samengevoegd gaat worden tot één groot  
                                        koor als muzikale motor van de dag. Onder  
                                        professionele en inspirerende leiding wordt  
                                        deze dag muziek gemaakt. En er is nog veel  
                                        meer te beleven waarover later meer! 
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TONEELGROEP MAASTRICHT,  
FRANS POLLUX & SCHOLA MAASTRICHT: 

DE VIER HEEMSKINDEREN 
Vanaf half oktober in de Limburgse Theaters.  

Lees hier voor de voorstelling in Heerlen, hier voor Weert. 
 

 
 

 
 

website 

 

 
 

Zangdag ‘Zingen van binnenuit’ 
m.m.v. Hein Vrijdag, Jeroen Felix en Hanneke van der Grinten 
Zaterdag 1 februari 2020 om 13.30 uur in de Abdij van Berne 

Entree is vrij, doch gelieve een plaats te reserveren via e-mail:  
 

kisg@bisdomdenbosch.nl  
 

De zangdag is bedoeld voor dirigenten, zangers en toetsenisten  
met als uitgangspunt het onlangs verschenen boek Zingen van 

binnenuit, een wegwijzer voor dirigenten, voorzangers en koren. 
 

Uit liturgische gezangen halen wat erin zit en dat tot bloei brengen. 
Ontdekken wat elk element te zeggen heeft: tekst, melodie, 

ritme, tempo, harmonie, dynamiek, beelden in tekst en muziek.  
Zingen van binnenuit is een eenvoudig en boeiend proces, haalbaar 

voor elke dirigent, cantor of zanger. Eenvoudig, omdat het niets 
anders doet dan opdelven wat een gezang zelf aanreikt en dat 

zingenderwijs tot expressie brengen. Boeiend, omdat koorleden 
in de tekst elementen vinden waar ze lang overheen hebben 

gelezen. Nu pas zien ze de samenhang tussen woorden en melodie, 
proeven ze de harmonie, de werking van ritme, tempo, dynamiek. 

 

Meer informatie leest u hier! 
 

 

https://www.plt.nl/programma/de-vier-heemskinderen-toneelgroep-maastricht-vanaf-7-jaar/08-12-2019-15-00
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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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