Nieuwsbrief

nr. 5 (juli 2014)

Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond
www.sgv-roermond.nl Swalmerstraat 100 6041 CZ Roermond  0475-386725 e-mail: sgv@bisdom-roermond.nl

Nieuwsbrief

Proficiat Rita Scheffers - Dirigent van het jaar 2014

Naast onze periodieke uitgave ‘Koorgeleide’ 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. Gelieve deze nieuwsbrief door te sturen naar eenieder
van wie u denkt dat deze informatie interessant kan zijn!

Langs deze weg past een hartelijk proficiat aan Rita Scheffers die op
het Nederlands Koor Festival te Haarlem ‘dirigent van het jaar 2014’
is geworden! Voor Rita een dubbelfeest omdat één van haar koren,
Giocoso uit Weert, zich op datzelfde festival naar de tweede plaats
gezongen heeft. Hier een registratie van de optredens (op 9:32).

Koorgeleide
De laatste uitgave van ‘Koorgeleide’ verscheen in
juni 2014. U kunt het blad hier vinden.

Studiedag voor priesters 15 september
Om de priesters – als celebranten in de liturgie en vaak als pastoor
(mede) verantwoordelijk voor de liturgische praktijk – de kans te
geven de studiemappen van de SGV van meer nabij te leren
kennen, wordt er een studiedag rond deze uitgaven georganiseerd.
Alle priesters zijn er welkom. Voor de jonge priesters geldt deze dag
als onderdeel van de navorming. De studiedag wordt verzorgd door
de Werkgroep Liturgische Muziek (Ad Voesten en past. Ed Smeets).
Er zal veel tijd ingeruimd worden voor zang en stemgebruik. De
flyer die toegestuurd wordt is hier digitaal te vinden.

Studiedag voor cantores
Eerder is met cursisten van verschillende
cantorcursussen – zoals recent in Venray en
Nieuwstadt-Susteren - afgesproken dat SGV
verdere studiedagen zou aanbieden. Op
zaterdag 18 oktober is men welkom in Roermond. Ook op deze
studiedag staan de studiemappen van de SGV centraal. Klik hier.

Laatste presentaties
studiemappen 2014

'Messe' van Nivers in Caroluskapel Roermond
door Jean-Pierre Steijvers & Schola Cantorum Wardinstituut
Voor mensen die tijdloze kerkmuziek en gregoriaanse zang op
waarde weten te schatten wordt er in de Roermondse Caroluskapel
de bijzondere ‘Messe’ van Guillaume-Gabriel Nivers uitgevoerd.
Doordat de meeste hedendaagse uitvoerenden te weinig bekend
zijn met de voor een goede uitvoering vereiste ornamentatie,
frasering en andere pre-klassieke praktijken, wordt de ‘Messe’ nog
maar weinig uitgevoerd. Opnamen van het werk zijn nauwelijks
verkrijgbaar. De aanstaande uitvoeringen bij gelegenheid van de
300ste sterfdag van de componist geven een unieke mogelijkheid dit
werk live mee te maken, en wel op zondag 13 juli om 16.00 uur
alsook op dinsdag 15 juli om 20.00 uur. Het concert maakt
onderdeel uit van een reeks orgelconcerten dat de Stichting
Orgelkring Roermond iedere zomer organiseert. Alle verdere
informatie over dit bijzondere concert vindt u hier.

Roermond
12 juli van 14.00 – 16.00 uur
Fanfarezaal, Koebroekweg 1
Maastricht
27 september van 14.30 - 16.30 uur
Sint Annazaal (achter Annakerk), Via Regia 100
Datum voor Horst volgt nog!

Repertoire-dag Kinderkoor 27 september Roermond
... voor Kinderkoordirigenten en belangstellenden, rondom
Sint Maarten, Advent, Kerstmis en Drie Koningen. Zie hier de flyer.

Gregoriaans te Essen & Weert
Informatie over de Sommerkurse Gregorianik te Essen van 20-27
juli te Essen vindt u hier. Op de planning staat ook - op verzoek van
cursisten van de basiscursus - een vervolgcursus gregoriaans te
Weert in november/december. Nadere informatie volgt!

Orgelconcertenprogramma SOL
Hier vindt u de website en het jaarprogramma van de
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg.
Op vrijdag 18 juli vindt opening van het Orgelfestival
Limburg 2014 plaats te Elsloo, n.a.v. 140 jaar
Pereboom & Leyserorgel aldaar, alsook vanwege 20
jaar Orgelkring Elsloo. Het orgelconcert begint om
20.00 uur en wordt gegeven door René Rolle uit
Würselen (D).

HEILIGDOMSVAART SUSTEREN 2014
QUO VADIS? WO HAER?
Eens in de zeven jaar staat Susteren in
het teken van de Heiligdomsvaart. De
oorspronkelijke betekenis is ‘vaart of
tocht naar de heiligdommen’. Met
heiligdommen worden dan bedoeld de
relieken, de stoffelijke resten van
heilige personen of voorwerpen, die
hen hebben toebehoord. In Susteren
hebben we het dan over de heiligen die
in Susteren in de 8e eeuw (Gregorius en
Albericus) en in de 9e eeuw
(Amelberga, Benedicta en Cecilia)
leefden en in Susteren werden
begraven.

Klik hier voor de site van de Heiligdomsvaart!

MARIA Van aangezicht tot aangezicht
Kamerkoor Contrast o.l.v. Ad Voesten
Concert-lezing en multimediapresentatie.
Samen met het publiek ondernemen we een reis door de
kunstgeschiedenis, op zoek naar het ware gezicht van de Heilige
Maria. Vrijdag 4 juli 2014 Koningskerkje Vierlingsbeek (Spoorstraat)
Aanvang 20.00 uur. Entree 7,50 euro
info@koningskerkje.nl
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