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Het bestuur van de Sint Gregoriusvereniging in het
Bisdom Roermond wenst u van harte Gods Zegen over
2015! Dat we gezamenlijk Gods Lof kunnen blijven
zingen, koesterend wat we hebben en tegelijk zoekend
naar nieuwe wegen die toekomst bieden!

Vooruitblik 2015
We mogen als SGV (voor)uit kijken naar een wederom actief jaar!
Veel zaken komen jaarlijks terug, zoals de studiedagen van Musica
Gregoriana. We geven hieronder een summiere opsomming van
wat we in 2015 van plan zijn! Zo gauw flyers en meer informatie
beschikbaar zijn, reiken we het u graag aan!

Na twee eerdere edities vindt er ook in 2015 weer een Dag van de
Kerkmuziek plaats, en wel in Roermond, in het weekend van 9-11
oktober, aansluitend bij de Limburgse Koordagen van de VNK.

Zondag 15 maart vindt er een workshop gregoriaans plaats te
Landgraaf (14-17 uur): ‘Gezangen bij het passieverhaal’.

Nieuwsbrief & 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 in december 2014. U kunt het blad
hier vinden, alsook het online-archief.

De werkgroep Liturgische Muziek heeft

Nieuwe website antwoordpsalmen
Van onze Belgische kerkmuziekvrienden ontvingen we dit bericht:
‘Vanaf nu kunt u alle antwoordpsalmen voor de zon- en feestdagen
makkelijk vinden, downloaden én beluisteren via deze nieuwe
website: www.antwoordpsalmen.be’.

voor 2015 wederom twee studiemappen
samengesteld: ‘Haec dies’ voor de Paastijd
en ‘Kyrie eleison’ over de vaste gezangen
van de Mis. Bijzonder is dat de laatste map
gevuld is met werk van eigen Limburgse
componisten. De presentaties zullen dit
keer wellicht wat meer regionaal
plaatsvinden, daar er een koor bereid
gevonden is veel van de gezangen
ten gehore te brengen.

‘De spiritualiteit van de kerkzanger’
Uit allerhande bijeenkomsten en ervaringen is
gebleken dat er onder de kerkzangers behoefte
is aan bezinning en verdieping. Zingen in de
kerk is een beleving van spiritualiteit. Reden
voor de SGV om met die vraag iets te doen.
Jos Bielen (organist Abdij Averbode &
docent Lemmensinstituut Leuven) is bereid
gevonden om op maandag 9 maart om 19.30 uur een inleiding te
komen geven in de bisdomkantoren te Roermond: "Zingen in de
kerk, waarom dan toch?" Meer info volgt!
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Een bijzondere gebeurtenis zal ook de
Dag van het Gregoriaans zijn die op
zondag 25 oktober plaatsvindt te
Houthem-St.Gerlach. Deze dag is
onderdeel van een feestelijke
weekend dat Schola Maastricht en
SGV Roermond pastoor Kurris
aanbieden b.g.v. zijn 80ste verjaardag.
Op zaterdag 24 oktober vindt een
symposium en concert plaats te
Maastricht rond de semiologie van het gregoriaans. Oud-studenten
en – cursisten van pastoor Kurris hebben er inmiddels bericht van
gehad. Zondag 25 oktober is gereserveerd voor de
gregoriaanszangers in onze Limburgse parochies. Een inspirerende
studiemiddag, afgesloten met de gregoriaanse vespers van de
zondag. Info en uitnodiging volgen! Zie ook de video van L1

