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Tja…

Het leek even heel goed te gaan. Maar
ineens lijken de oude maatregelen weer terug te
keren in een nieuwe poging het virus onder
controle te krijgen en de veiligheid van eenieder
beter te kunnen garanderen. Wat kunnen we
anders en beter dan dat doen wat blijkbaar nodig
is? Met alle kanttekeningen van dien. Inmiddels
zijn er ook heel wat problemen gesignaliseerd bij
koren waar niet iedereen gevaccineerd is. Je komt
er alleen uit als je met elkaar het gesprek aangaat
of eenieder zich veilig kan voelen. Zo ja, biedt dat
ook ruimte om inderdaad weer vol aan de slag te
kunnen. Indien niet, dient men toch rekening te
blijven houden met elkaars veiligheid en
veiligheidsgevoel! En ja, dat kan betekenen dat
deze of gene minstens voor een periode even niet
meer welkom is. We zien als bestuur ook geen
ander advies dat we zinvol zouden kunnen
afgeven. God geve – opnieuw - (in de meest
letterlijke betekenis van het woord) dat we de
coronabeperkingen nu gauw achter ons kunnen
laten en weer vrij kunnen gaan zingen! Laten we
ook niet vergeten als kerkkoren ervoor te bidden
en te smeken! Bestuur SGV Roermond

Denk aan uw onderscheidingen!
In deze tijd van het jaar bereiden veel koren hun
Cecilia-feesten voor. Denk aan het tijdig
aanvragen van de onderscheidingen voor uw
jubilarissen. Liefst ontvangen we de aanvragen
langs digitale weg: zie hier.

Fauré - Requiem
Troostrijke muziek in de herdenkingsmaand november
Muziek schenkt troost op momenten van verdriet en
herdenken. Studium Chorale brengt in een kleine bezetting
van tien zangers een programma rond het bekende Requiem
van Gabriel Fauré met begeleiding van het Belgische
ensemble The Party. Met vier strijkers en harmonium krijgt
Fauré's meesterwerk een intieme kleur.
Fauré: Cantique de Jean Racine. Saint-Saëns: O salutaris
hostia, Ave Maria en Ave verum. Fauré: Requiem
za 13 november 2021, 20:30 uur Venray, Petrus Bandenkerk
zo 14 november 2021, 15:00 uur Sittard, Petruskerk
vr 19 november 2021, 20:00 uur Kerkrade, Lambertuskerk
za 20 november 2021, 20:00 uur Maastricht, OLV Basiliek
Lees hier verder

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 september 2021. U kunt het blad
hier vinden, alsook het online-archief.
En hier vindt u alle Do – ut – des – bladmuziek!
Aanleveren
informatie
volgende
Nieuwsbrief
kan hier.

Aanmelden
voor
deze
Nieuwsbrief
kan hier.

Ik zing want ik ben blij map & cd
Liedjes EH Communie. Lees hier. Bestel hier.

Kijk hier het fotoverslag terug!

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

Liturgische vorming
Lees hier alle info.

Barokorgel Vrangendael – Sittard
Ton Koopman Als slot van het huidige
seizoen zal op 27 november Ton Koopman
aantreden voor een Adventsconcert op ons
barokorgel. Aanvang: 19.00 uur. Lees hier.

Muzikale pelgrimstocht
door Ierland, in het
voetspoor van Sint Patrick
Lees hier

Nieuwsbrief VNK-L
Lees het laatste nieuws hier!
Aanmelden voor de
nieuwsbrief kan hier.

Kostersbijeenkomst

Roermond 1 december 2021 Lees hier alle info.

Bijzonder Mariaconcerten
vw 100-jarig jubileum
bedevaart
Lees hier
Capella sine Nomine olv Jo Louppen
Sint Jan Den Bosch 14 november. O.L.Vrouwebasiliek Maastricht 28 november. Grote Kerk
Venray 9 januari. Sint-Bavo Haarlem 16 januari.

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 2022
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
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging KDOV
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond
Nationale Raad Voor Liturgie – NRL
Stichting Maestro
Kerkrade zingt
Kerkelijke Stichting St.-Gregorius Den Bosch
CantaRode.nl

