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Nieuwsbrief

Bijzonder passieconcert Wahlwiller

Naast onze periodieke uitgave ‘Koorgeleide’ en naast de informatie
die u ontvangt via het Infobulletin van het Bisdom Roermond,
willen we als bestuur van de SGV graag maandelijks langs deze weg
een Nieuwsbrief uitgeven met de meest actuele informatie over
onze en andere activiteiten en ontwikkelingen op het vlak van
kerkmuziek in Limburg.

Op zaterdag 12 april verzorgen Vocaal Ensemble Donna Voce en de
Schola Cantorum gezamenlijk een Passieconcert in de H.
Cunibertuskerk van Wahlwiller. De liederen/gezangen die beide
koren zullen zingen, zijn gekozen op basis van de rijke symboliek
van de kruiswegstaties van Aad de Haas. Een verteller licht de
samenhang tussen zang en schilderingen toe. De combinatie van
zang en passende teksten in het prachtige middeleeuwse kerkje zal
zeker bijdrage aan een meditatieve sfeer of een meditatieve
voorbereiding op Pasen. Het r epertoire is gevarieerd, omvat zowel
gregoriaans als hedendaagse meerstemmige liederen. Het
Passieconcert begint op zaterdag 12 april a.s. om 19.00 in de kerk
van Wahlwiller. De entree is gratis, maar i.v.m. het beperkt aantal
beschikbare plaatsen dient u wel te reserveren. U kunt dit doen via
dit e-mailadres of bij Sonja Knubben (043-4512221).

Koorgeleide
De laatste uitgave van ‘Koorgeleide’ verscheen in november 2013.
U kunt het blad hier vinden. Ook oudere nummers en de nieuwe
edities zijn daar te vinden.

Dag van de Kerkmuziek 2014
Na de geslaagde eerste editie in 2013 in Roermond vindt er ook in
2014 wederom een dag van de kerkmuziek plaats, en wel op 12
oktober te Weert. Zo gauw er meer informatie beschikbaar is,
melden we die. Maar de datum kunt u alvast reserveren.

Kerkmuzikale links: Kerkmuziek in beweging

Enthousiaste start nieuw basiscursus
gregoriaans in Weert

Studiedag priesters

Zaterdag 15 februari vond de aftrap plaats voor een nieuwe
gregoriaanscursus. Na een basis - en een vervolgcursus gregoriaans
in Houthem-St.Gerlach vorig jaar, hebben we dit jaar voor de meer
noordelijkere regio gekozen en de cursus opgezet i.s.m. het RICK te
Weert. W e mochten 27 cursisten tellen. Alle informatie over deze
cursus is op de site van de SGV te vinden.

Graag willen we elke Nieuwsbrief een link opnemen van een van
onze ‘partners-in-kerkmuziek’. Hier de site van Ad Voesten.

De SGV heeft in de voorbije jaren studiemappen uitgegeven met
suggesties voor gezangen. Zeer vele zangers, organisten en
dirigenten hebben de weg naar de bijeenkomsten in de
afzonderlijke dekenaten gevonden om de presentaties bij te wonen
en de studiemappen in ontvangst te nemen. Graag willen we ook
de priesters bijpraten over deze projecten. Met name de liturgie
van de Goede Week zal extra aandacht krijgen. De studiemorgen
vindt plaats tezamen met de navorming van de jonge priesters, en
wel op maandag 15 september. T.z.t. volgt nadere informatie.

Studiedagen cantores
Voor allen die in het verleden een cantorcursus gevolgd hebben en
voor alle andere belangstellenden wordt er voortaan minstens een
keer per jaar een studiedag aangeboden. De eerste datum is al
bekend: zaterdag 18 oktober van 10.00 tot 13.00 uur te Roermond.
Zo gauw er meer informatie beschikbaar is, melden we die.

Kerkkoren Landgraaf slaan handen ineen
Onder inspiratie van de Koorkring Landgraaf hebben de kerkkoren
aldaar een CD opgenomen ter archivering en geza menlijk een openrepetitie-traject uitgezet. Lees meer…
foto: de eerste cursusdag o.l.v. Jo Louppen

Studiedag kinderkoordirigenten
De W erkgroep Kind-Koor-Kerk organiseert deze dag op 22 maart
voor kinderkoordirigenten en belangstellenden. De dag vindt plaats
in de bisdomgebouwen, Swalmerstraat 100 in Roermond, van 10.00
uur tot 12.30 uur. Het thema luidt ‘Wat zingen we in het voorjaar?’
Lees meer…
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