
Sint-Gregoriusvereniging  
in het Bisdom Roermond 

 
 

 

4e Dag van de kerkmuziek 
Roermond - zondag 9 oktober 2016 

 

Ook in 2016 vindt er wederom een Dag van de Kerkmuziek plaats,  
op 9 oktober in Roermond, aansluitend bij de Limburgse Koordagen 
georganiseerd door VNK Limburg.  
 
’n Koorfeest… en iedereen is welkom! Het programma is rijk 
gevarieerd: samen zingen van grote koorwerken, nader kennis- 
maken met de mooiste gezangen uit de SGV-studiemappen, 
deelnemen aan een workshop orgel of gregoriaans.  
Men kan actief deelnemen of luisterend genieten… 



De middag wordt afgesloten met een gezongen vesperdienst 
in het kader van het H. Jaar van de Barmhartigheid: 

Barmhartigheid bezongen 
door Capella Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen & orgel Jo 
Louppen, met muziek van o.a. De Victoria, Willaert, Guerrero, 
Da Palestrina, Valkestijn, Stadlmayer. 
 

Programma 

14.00 uur opening in de kathedraal 
14.15 uur Repetities & workshops 
15.15 uur Pauze met koffie, thee en vlaai 
15.45 uur Repetities & workshops 
17.15 uur “Barmhartigheid bezongen” in de Caroluskapel   
18.00 uur  einde 
 

Men dient tevoren aan te geven welke repetitie/workshop 
men wil volgen. De koorzang staat o.l.v. Annie Jansen. 
  

1 Koorzang Ave Verum van Mozart, Verleih uns Frieden van 
            Mendelssohn & Cantique de Jean Racine Fauré. 
2 Zingen uit de studiemappen van de S.G.V. o.l.v. Ad Voesten. 
3 Workshop gregoriaans door Cyriel Tonnaer. 
4 Workshop orgel door Jean-Pierre Steijvers (Caroluskapel). 
 

In het weekend van 7-9 oktober vinden de Limburgse 
Koordagen plaats, georganiseerd door VNK Limburg. 
Kerkzangers zijn van welkom, ook vrijdagavond en 

zaterdag. Als u ‘VNK Limburgse Koordagen’ op 
internet zoekt komt u bij de juiste informatie uit. 

 

Aanmelding Om een soepele organisatie voor deze dag te kunnen 
garanderen is het van belang dat men zich z.s.m. aanmeldt, uitsluitend 

per email: dagvandekerkmuziekroermond@yahoo.nl. 
 

Aan de dag zijn geen kosten verbonden, maar een vrije bijdrage wordt 
op prijs gesteld. Bijtijds krijgt u verdere informatie toegestuurd! 

www.sgv-roermond.nl  
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