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                       Kijk op vierpasen.nl  

 

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 maart 2021.  
U kunt het blad hier vinden,  
alsook het online-archief. 

 
Aanleveren                                            Aanmelden 

informatie                                                    voor  

volgende                                                   deze 

Nieuwsbrief                                         Nieuwsbrief                                        

kan hier.                                                     kan hier. 
 

 
Vanaf nu is het mogelijk uw onderscheidingen 

digitaal aan te vragen en daardoor ook een 

volledig ingevulde oorkonde te ontvangen.  

Zie onze site. 

 

Paas- 
hymne  
 
Frans 
Bullens 
2021 
 

Laat  
dan  
ons 
Pasen 
zalig 
zijn… 
 
zie hier 

 

 

 
 

Emmaüshymne Frans Bullens 

Gij volgt ons uit Jeruzalem  zie hier 
 

Hymne  
voor  

Sint Jozef    
                      Hans Leenders 
                                                               Zie hier 
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 Ik zing want ik ben blij map & cd 
 Liedjes EH Communie.  Lees hier.  Bestel hier. 
 

 

Meld uw 
koor aan bij 
Mijn VNK-L! 

Waarom? 
Je zet je koor 

letterlijk op de (koren-)kaart, je meldt 
gemakkelijk evenementen aan en het is 
gemakkelijk voor het aanvragen van 
subsidies. Maar bovenal: je neemt deel 
aan hét Korennetwerk Limburg! Lees hier 

 

Ten tijde van corona 

Stemvorming met Rob 
 

 
 

Op verzoek van VNK-L verzorgt Rob 
Meijers een viertal online zanglessen. Zo 
houden we de stem in conditie, ook als 
we lang niet zingen samen.  
 

Doe hier (gratis) mee! 
 

 

Streamen…  
Wat mag wel  
en wat niet? Veel 
kerken streamen hun 
diensten op dit moment 
en zullen dat in de 
toekomst waarschijnlijk 
blijven doen. Behalve technische zaken, zijn er 
ook wettelijke bepalingen die hierbij van 
belang zijn. Het gaat om auteursrechten en 
privacy. Lees hier.  

 

Samen schoonheid bezingen 

Centrum Gregoriaans in Drongen bereidt zich 

voor op dertigste cursusjaar. Lees hier alle info. 

 

 

Zomercursus Gregoriaans 

2021 augustus - Den Haag 

   

Voor alle    

       info lees  

     hier. 

 

                             Speciaal bij gelegenheid van het  

                        Sint Jozefjaar heeft het kerkbestuur  

                                  Smakt een draagspeldje laten  

                                   maken van St. Jozef (hoogte  

                               2,5 cm, voorzien van drukker).  

                                        Het is voor € 1,50 p.st. te  

                                        bestellen langs deze weg. 
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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 
 
RICK 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 
 
Kerkmuziek.nu 
 
Kerkzang.nl  
 
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2021 
 
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 

 
Nationale Raad Voor Liturgie – NRL 
 
Stichting Maestro    
 
Kerkrade zingt 
 
Kerkelijke Stichting St.-Gregorius Den Bosch 
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