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Gelegenheidskoor diocesane 
herdenking 75 bevrijding 

 

Vrijdag 28 februari 2020 – Roermond 19 u 
 

Op tal van manieren wordt dezer dagen herdacht dat er 75 
jaar geleden een einde kwam aan de verschrikkingen van de 
Tweede Wereldoorlog. Het bisdom Roermond wil hier graag 
bij aansluiten met een eigen diocesane herdenkingsviering. 
Voor deze viering worden zangers gezocht voor een koor 
dat de viering mee verzorgt. Lees hier alle info. 
 

 
 

    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: 
nu aanmelden projectkoor! 

 

Zaterdag 27 juni Eindhoven 
 

Alle informatie over deze bijzondere dag  
vindt u in deze flyer.  
 

                                       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. 

 

Workshop gregoriaans dirigeren 
Hoe dirigeer je bet beste gregoriaans?  
Een eenduidige methode is er niet voor te geven,  
maar wel hulpmiddelen en tips om je zangers net datgene  
mee te geven wat ze nodig hebben om mooi te zingen. 
Daartoe organiseert de SGV een workshop ‘gregoriaans dirigeren’ 
Docent: Ad Voesten. Zaterdagmiddag 14 maart Bisdom Roermond. 
Lees hier.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   De waarde  
                                                 van muziek    
                                              in de liturgie 

 
                                                               Muzikale lezing door Ad Voesten 
 
                                                                 Dinsdag 21 april 2020 19.30 uur 

 
Lees hier 
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Lees hier alle informatie! 

 

 
 

Lees hier alle informatie! 

 

Inspiratie-bijeenkomsten 
verenigings-ondersteuning 
Op 11, 12 en 13 februari kunnen bestuursleden van o.a. koren 
deelnemen aan inspiratiebijeenkomsten over veel voorkomende 
ondersteuningsvraagstukken: ledenwerving en 'anders verenigen'. 
 

11 februari 19.30 regio noord De Schatberg, Sevenum 
12 februari 19.30 regio Midden Cultureel Centrum Don Bosco, Heel 
13 februari 19.30 uur | regio Zuid | Triade 44, Brunssum 
 

Organisatie: Huis voor de Kunsten. Info en aanmelding hier. 
 

 
 

 

 
Lees hier alles over The Passion Roermond 2020 

 

19 mei 2020 te Heerlen 

     De Koningin  
       nodigt uit!  

 
Laat u betoveren door de klanken  
van het prachtige orgel in de  
St. Pancatiuskerk.  
Een wereld aan klankkleuren  
zal voor u opengaan.  
Organist Jo Louppen 
zal u inwijden in de wereld  
van de orgelmuziek.  
 

Mirjam Erkens, docente klassieke muziek beluisteren bij SCHUNCK  
zal voorafgaand aan dit concert uitleg geven over de uit te voeren 
werken. Waaronder de majestueuze orgelsymfonie nr. 5 van Louis 
Widor, met als laatste deel de indrukwekkende en virtuoze Toccata.  
Mirjam zal bij het concert ook solistische medewerking verlenen. 
 

Tijd: 13.00u -15.00u.  
De entreeprijs bedraagt € 10,-.  
Info volgt… 
Website Schunck hier. 

 

50 JAAR BAROKORGEL IN VRANGENDAEL 
Het orgel in de kerk van Vrangendael te Sittard is een bijzonder 
instrument. Het is een van de vier nog klinkende barokorgels in ons 
land vervaardigd door Pieter van Assendelft uit Leiden; ons orgel 
dateert uit 1748, en het heeft na de jongste restauratie in 2011 
door de fa. Verschueren in vele concerten geklonken. 
 

In het jaar 2020 vieren we dat dit orgel 50 jaar in deze kerk staat: 1 
maart is precies de datum, waarop het orgel 50 jaar geleden voor 
het eerst op deze plek bespeeld werd. Wij willen dit jubileum niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Op 1 maart 2020 zal de Oratorium-
vereniging Sittard de eucharistieviering van 10.30 uur opluisteren, 
begeleid door het orgel. Na een lunchpauze zal de Oratorium-
vereniging concerteren met passiemuziek. 
 
Op vrijdag 26 juni zal om 20.00 uur een bijzonder orgelconcert 
plaatsvinden. Bespeler van ons barokorgel is dan Ton Koopman, 
een internationaal bekend en gelauwerd organist en klavecinist, die 
zijn sporen heeft verdiend in de uitvoeringspraktijk van de 
Barokmuziek, een stijl waarvoor ons orgel ontworpen is. Met dit 
concert wordt het Orgelfestival Limburg van  
2020 geopend, en een opname daarvan zal  
ook op L1 radio te beluisteren zijn. 
 

     Hemelsley 240 te Sittard 
     Vrije gave                       
     Lees hier. 

https://www.vnk-limburg.nl/wp-content/uploads/2020/01/Dirigeren-basis.pdf
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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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