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‘De spiritualiteit van de kerkzanger’

‘Gezongen passie’ -

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 (norbertijn van Abdij Averbode &
docent kerkmuziek in Vlaanderen) 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 en aanmelding vindt u hier!

gregoriaans
rond 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.

In de laatste twee weken van de
veertigdagentijd staat het
Passieverhaal - Christus’ lijden en
sterven – centraal. Rondom dit
gezongen Passieverhaal studeren en zingen we in een workshop
gregoriaanse gezangen die het Passieverhaal illustreren en
becommentariëren. Deze workshop gregoriaans vindt plaats op
zondag 8 maart te Landgraaf en op zondag 22 maart te Venray. De
middag wordt besloten met een uitvoering van de Passie en de
gezangen om 16.30 uur. Beginners en gevorderden zijn welkom! De
slotdienst is voor iedereen toegankelijk. Hier vindt u de flyer!

Kom en zing!
Geloofsliederen voor kinderen

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’.

In mei verschijnt er een nieuwe bundel
met geloofsliederen voor kinderen:
Kom en zing! Een alomvattende
zangbundel voor thuis, school en kerk.
We zullen op een studiemiddag op 27 juni
uitgebreid kennis maken met de bundel.
Samensteller Bert Stolwijk zal de bundel
presenteren. Hier alle info.

Passieconcert Gronsveld - 1 april 20.00 uur
Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief

Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief

kan hier…

kan hier

Presentatie studiemappen 2015
Binnenkort kunnen we u laten weten waar
en wanneer

de studiemappen ‘Haec dies’ voor de Paastijd
en ‘Kyrie eleison’ over de vaste gezangen
van de Mis worden gepresenteerd.

Uitgevoerd wordt de ‘Missa pro defunctis’ van componist en
priester Marcus Teller (1682–1728) uit Maastricht. De muziek is
onlangs gereconstrueerd door Vincent Kusters, masterstudent aan
het Conservatorium Maastricht. Dit Requiem wordt afgewisseld
met orgelwerken op het beroemde Philippe le Picard-orgel van de
Sint-Martinuskerk van Gronsveld, door Steven van Kempen. Info.

Gemengd Koor Crescendo Doenrade verzorgt op 22 maart om
15.30 uur een Passieconcert in de Christus Hemelvaart & H.
Josefkerk te Sittard. Dit benefietconcert wordt gegeven voor het
behoud van het ‘Franse klooster’ in Sittard. Info hier.

Op zondag 25 oktober vindt de 1e Dag van het Gregoriaans plaats
Foto’s Kerst Sing-in Kind-Koor-Kerk
Op 21 en 22 december werd voor ongeveer 45 kinderen een mooi
muzikaal weekend georganiseerd. Deze activiteit vond plaats in
Montfort, met als doel ‘samen zingend op weg naar Kerstmis’. Hier
vindt u een klein fotoverslag.

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. Meer info over
zaterdag 24 oktober vindt u hier. Info over 25 oktober volgt!

