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Nieuwsbrief

Kind-koor-kerk: Projectkoor Kerst Sing-in

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!
Aanmelden kan hier. De laatste ‘Koorgeleide’
verscheen in september 2014. U kunt het blad
hier vinden, alsook het online-archief.

In navolging op het dankjewel-weekend van
2013 organiseert de werkgroep kind-koorkerk een ‘weekend’ rondom Kerstmis, op 21
en 22 december in Montfort. Er worden
twee concerten gegeven, in samenwerking
met de Brassband van Merum en Jeugdleden
van Fanfare St. Paulus Maria-Hoop en
Vriendenkring Montfort en wel op zondag 21
december om 15.00 uur in de Kathedraal Roermond en vrijdag 26
december om 14.30 uur in de kerk van Montfort. Verdere
informatie en aanmelding kan hier!

Foto’s 2e Dag voor de Kerkmuziek & datum ‘15

Adventsconcerten door Schola Maastricht
Hier vindt u de flyer van de twee gregoriaans-adventsconcerten die
Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers geeft, samen met het
blokfluitensemble Lunet, op zondag 30 november om 15.00 uur in
de Grote Kerk te Venray en op zondag 7 december om 15.00 uur in
de kerk van Houthem-St.Gerlach. Alle info vindt u hier!

We mogen terugkijken op een mooie dag! Hier vindt u de foto’s!
Inmiddels staat de datum voor 2015 ook al vast: we sluiten qua
datum en locatie graag aan bij de Limburgse Koordagen van de VNK
en wel in het weekend van 9-11 oktober 2015.
In het weekend van 10 en 11 oktober 2015 organiseert de VNKLimburg in de Oranjerie te Roermond weer de Limburgse
Korendagen. Voor het eerst doen de kerkkoren, als grootste
organisatie binnen de VNK-Limburg, hier ook aan mee! Anders dan
in de voorgaande jaren schrijven zich niet alleen individuele
koorzangers zich in voor workshops, maar ook kerkkoren. Op deze
manier kunnen we tegemoet komen aan de wens van de kerkkoren
om zich als koor te laten horen. De profane koren treden op in de
Oranjerie, de kerkkoren zingen in de Kathedraal. Het is geen
concours, dus geen competitie en geen jurybeoordeling, maar wel
een unieke gelegenheid om met uw eigen koor fijn uw eigen
programma zingen in een van de mooiste kerken van Limburg en
tevens te kunnen luisteren naar andere kerkkoren. Een muzikale
happening! Een prachtige gelegenheid voor uw koor om in de
kathedraal een concert te geven en er in Roermond een mooie dag
van te maken! Noteer alvast dit weekend in uw agenda. Nadere
gegevens volgen zo spoedig mogelijk.

Koreninstructieavonden, workshops, vieringen
Op 14 december om

19.00 uur, organiseert Kerkelijk Zangkoor
Schandelen een adventsconcert in de H. Hartkerk te SchandelenHeerlen, i.s.m. GK Don Bosco Lauradorp & Vocaal Ensemble Octava.

Zondag 14 december organiseert Koorkring Landgraaf voor het
eerst een adventsconcert door gezamenlijke koren van Landgraaf
om 15.00 uur in de kerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhagerheide.
Meer informatie vindt u hier.

Op zondag 21 december om 14.00 uur organiseert de Koorkring
Venray in de kerk St. Petrus Banden weer de jaarlijkse bijeenkomst
“Zingen rond de kerststal”.

KVOK & SOL
Hier vindt u de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
Limburg. Hier vindt u de website en het jaarprogramma van de
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg.
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