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Het bestuur van de
Sint Gregoriusvereniging in het
Bisdom Roermond
wenst u allen van
harte ‘n
gezegend 2016!
H. Jaar van de Barmhartigheid
Paus Franciscus opende op 8 december de Heilige Deur van de Sint
Pieter in Rome en de er op volgende zondag deed bisschop Frans
Wiertz dat in Roermond. Daarmee is het H. Jaar van de
Barmhartigheid officieel van start gegaan. Dat het ons moge
inspireren! Dat we als kerkkoren Gods barmhartigheid dit jaar
bijzonder mogen bezingen en verkondigen!
Van de opening in Roermond is ‘n mooie
reportage gemaakt. Op de achtergrond
klinkt de internationale hymne die we ook
in het Nederlands vertaald hebben. De
eenstemmige en vierstemmige versie
vindt u hier. Op de internationale site
staat ook een versie voor
2 gelijke stemmen en een 2-stemmige
zetting voor gemengde stemmen.
Misericordes sicut Pater!
Een fotoreportage van de opening op 13
december vindt u hier en hier.

Bijzonderheden H. Jaar van de Barmhartigheid
Er zijn tal van activiteiten in dit H. Jaar. Via de speciale site van het
Bisdom Roermond blijft u goed op de hoogte. Graag wijzen we ook
de koren op de mogelijkheden draagspelden met het logo van het
H. Jaar te bestellen. Zie hier. In november vindt er een
bisdombedevaart naar Rome plaats: misschien ook iets voor u als
koor of als afzonderlijke koorleden. Zingen in Rome in het H. Jaar!

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

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief
Klik hier voor de onderscheidingen
van de SGV-Roermond

kan hier

Solisten? Instrumentalisten? Bij uitvaart of
huwelijk? Of zomaar op zondag?
Module liturgie aangeboden voor musici!
Wat is liturgie? En wat is liturgische
muziek? En om welke muziek vraagt
de liturgie op welk moment? Waarom
en wat zingen en musiceren we en
op welke momenten? Veel
amateur- en beroepsmusici zijn
sporadisch of met vaste regelmaat
actief als musicus in de kerkelijke
eredienst. Er is de Sint Gregoriusvereniging in het Bisdom Roermond
veel aan gelegen goed contact met
hen te onderhouden, ten einde samen
tot mooie en zowel muzikaal als
liturgisch verantwoorde vieringen te
komen! Vandaar dat we in mei-juni 2016 graag een aangepaste
module aanbieden. Lees hier.

Kom en zing
Op de site van de SGV vindt u ook suggesties voor gezangen waarin
Gods barmhartigheid bezongen wordt. Zie hier.

In 2015 werd de kinderzangbundel Kom en zing gepresenteerd. De
bundel heeft een eigen website. Daarop staan onder andere nu al
bijna twintig liedbesprekingen met informatie over tekst, muziek en
toepassing. Ook kan de melodie van elk lied worden beluisterd.
Helaas zijn er in de uitgave ook enkele fouten geslopen, een lijst
met errata is eveneens via de website te downloaden. De bundel is
ook zeer geschikt bij het zoeken naar communieliedjes!

Waaier van mogelijkheden VNK
‘n Tijd geleden hebben we met Koorgeleide
de ‘Waaier van mogelijkheden. Programma
VNK Limburg 2015-2016’ meegestuurd.
In deze Nieuwsbrief willen graag mogelijk
interessante projecten voor kerkkoren
verder onder de aandacht brengen.

Oriëntatiecursus Koordirectie
… een laagdrempelige cursus voor
Iedereen die regelmatig werkt met
zingende kinderen of volwassenen.
Tijdens de cursus wordt aandacht
besteed aan repetitietechniek,
stemvorming en muziektheorie.
De Oriëntatiecursus Koordirectie wordt
gegeven in Venray, Geleen of Weert.
Basiscursus Koordirectie De Basiscursus Koordirectie is
een vervolg op de Oriëntatiecursus Koordirectie en is te
volgen bij RICK in Weert.
Meerjarige Dirigentenopleiding (MDO) Er is een
behoefte aan goed geschoolde dirigenten. De Meerjarige
Dirigenten Opleiding van RICK in Weert moet daarin

voorzien. Personen die willen deelnemen aan deze
cursus hebben een instrumentale of vocale muzikale
achtergrond en veel praktijkervaring in huis. De opleiding
is bedoeld voor personen die zich technisch en muzikaal
inhoudelijk op een nog hoger niveau willen scholen. Na
twee jaar volgt een officieel examen met getuigschrift.
Lees hier meer over bovenstaande scholingsprojecten voor
dirigenten. Zie ook hier.

Voor alle informatie: zie ook onze website!

