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Het bestuur van de Sint
Gregoriusvereniging
feliciteert voorzitter
Mgr. R. Maessen van
harte met zijn Koninklijke
Onderscheiding!

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 maart 2015. U kunt het blad
hier vinden, alsook het online-archief.

Presentatie studiemappen
Op zondag 26 april jl. werd te Heel de
eerste presentatie gehouden van de
twee nieuwe studiemappen
met liturgisch zangmateriaal die de
SGV dit jaar graag aanreikt aan de
kerkkoren. Haec dies behandelt de
Paastijd & Kyrie eleison omvat vaste
misgezangen van Limburgse
componisten. Kamerkoor Contrast
o.l.v. Ad Voesten verzorgt mede de
presentaties en brengt op mooie wijze
veel van de mappen tot klinken. Hetzelfde programma wordt nog
drie maal aangeboden en wel op:
Zondag 17 mei 2015 Drievuldigheid Rimburg Brugstraat Landgraaf
Zondag 5 juli 2015 Paterskerk Venray
Leunseweg 3 Venray
Zondag 12 juli 2015 H. Johannes Nieuwstadt Millenerstr 1
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Hier vindt u alle verdere informatie. Wees van harte uitgenodigd!
Foto: Kamerkoor Contract tijdens de presentatie te Heel

Kom en zing!
Geloofsliederen voor kinderen
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.

Opleiding & eisen Kerkmusicus III
Nu de SGV als zodanig geen eigen opleiding meer kent, heeft het
bestuur gemeend eigen routes te moeten uitzetten om mogelijke
kandidaten die zich melden op weg te helpen. Wat er van een
gediplomeerd kerkmusicus (III) gevraagd wordt, staat geformuleerd
in de exameneisen. Hier vindt u een begeleidend schrijven.

Dag van het gregoriaans & de kerkmuziek
In mei volgt nadere info over de 1e Dag van het Gregoriaans te
Houthem-St.Gerlach op 25 oktober 2015. Ook de nodige informatie
over de 3e Dag van de Kerkmuziek op 11 oktober te Roermond
volgt binnenkort!

Essen Sommerkurse Gregorianik 19-26 juli
Elk jaar in de zomer hebben zowel ervaren gregorianisten alsook
beginners de mogelijkheid aan de Folkwang Universiteit der
Kunsten te Essen zich (verder) te bekwamen en te verdiepen in de
theorie en de praktijk van het gregoriaans. De XIVe Internationale
Sommerkurs vindt plaats van 19 tot 26 juli. Thema: het Proprium.
Aanmelden: email. Hier vindt u verdere informatie.

Jubileumconcert St. Caecilia Schaesberg

CantaRode 2015

31 mei 2015 14.30 uur Petrus & Pauluskerk Landgraaf

Rolduc-Kerkrade 14-18 mei

GKZ St. Caecilia Schaesberg sluit het jubileum van 110 jaar af met ‘n
bijzonder concert, m.m.v. dirigent Sandy Wijnands, sopraan Maria
van Dongen, pianiste Pavlina Ognyanova, Kamerorkest Locatelli en
de Jachthoornblazers van Rolduc. Hier vindt u alle informatie.

CantaRode 2015 is een nieuw
internationaal koorfestival.
Aan het festival kunnen kamerkoren van niveau uit de hele wereld
deelnemen. CantaRode is ambitieus en streeft ernaar om uit te
groeien tot een van de meest prestigieuze en kwalitatief
hoogstaande festivals in Europa. Het festival wil een groot publiek
uit diverse landen trekken. Het koorfestival wordt georganiseerd in
een professionele omgeving. De jury bestaat uit internationaal
gerenommeerde dirigenten. Hier vindt u de site en het programma.

12e Int. Festival Gregoriaans Watou (B) 8-17 mei
Vierhonderdvijftig frisse, jonge en overwegend professioneel
gevormde stemmen brengen eeuwenoude muziek en teksten
opnieuw grandioos tot leven tijdens de twaalfde editie van het
Internationaal Gregoriaans Festival van Watou. Watou is, voor wat
dit muziekgenre betreft, het belangrijkste festival ter wereld. Voor
minnaars van stilte en gregoriaans is Watou een pleisterplek en een
pelgrimsoord geworden. Het enthousiasme viert er hoogtij; het
publiek is er buitengewoon gefascineerd. Hier vindt u de site.

info - Hans Leenders

