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Muzikale creativiteit:
voordracht door Jos Bielen
Vorig jaar hield Jos Bielen o. praem.
(norbertijn van de abdij van Averbode en
docent kerkmuziek in Vlaanderen) een
begeesterende voordracht over ‘Zingen in de
kerk’. We hebben hem opnieuw bereid
gevonden ons met een dergelijke voordracht
te komen inspireren: dinsdag 19 april om
19.30 uur (tot 21.30 uur) in de Caroluskapel
(Swalmerstraat 100) te Roermond. Info hier!

Zing met ons mee!
Samenzangavond Waubach
Vorig jaar vond in de Pancratiuskerk in
Heerlen een grote samenzangavond plaats
met psalmen en liederen uit een brede
christelijke traditie, begeleid door orgel en
door de Brassband van de Gemeente Gods
uit Abdissenbosch. Dat willen we dit jaar
opnieuw doen, en wel op vrijdagavond 8
april in de St. Jozefkerk Waubach.
Info hier!

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

Gregoriaans & orgel:
Schola Maastricht & Jo Louppen
Basiliek O.L.V. Maastricht
Palmzondag 20 maart 15.00 uur. Info hier.
www.scholamaastricht.nl

www.jolouppen.nl

Hymne & andere zaken
H. Jaar van de Barmhartigheid
Hier vindt u de landelijke site van het
H. Jaar van de Barmhartigheid. Op onze
eigen site vindt u de internationale hymne
die ook in het Nederlands vertaald is. 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. 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.

Terug in ‘16: Dankjeweldag
voor Kinderkoren! Na in 2009
in Heerlen

en in 2010 in Panningen een dergelijke
dag voor Kinderkoren georganiseerd te
hebben met deelname door enkele
honderden zangertjes, gaat de SGV dat in
2016 weer oppakken, aansluitend bij de jaarlijkse dag voor de
misdienaars, en wel op zaterdag 4 juni in Roermond. Info volgt!

Studiedag
Musica Gregoriana
te Don Bosco in Heel
op 30 april. Zie hier!
Thema: H. Jaar van de Barmhartigheid

Nieuwe website NRL zie hier
Nationale Raad voor Liturgie
De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie wil hiermee een nieuw kanaal openen
voor informatie over de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk.

Nieuwe website Katholiekleven.nl
Zie hier het Youtubekanaal
Zie hier Facebook
Zie ook Katholiek.nl

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.

Nieuwe CD gregoriaans: Salvum me fecit
Enkele schola’s zijn bezig het Graduale Novum integraal op CD te
zetten. Het Noorse Consortium Vocale Oslo nam de 6e tot en met
de 10e zondag door het jaar voor haar rekening. Inmiddels is die CD
verschenen en hier te bestellen en te beluisteren. Hier vindt u ook
alle andere CD’s in deze serie. Bijzonder detail aan deze nieuwe CD
is dat de schola uit Noorwegen ondersteund wordt door een zanger
en solist uit de kringen van Schola Maastricht en de SGV Roermond!
De CD is eveneens te bestellen op de pastorie in Waubach.

Dag van de Kerkmuziek 2016
Ook in 2016 zal er wederom een Dag van de Kerkmuziek
plaatsvinden, ook dit jaar aansluitend bij de Limburgse Koordagen
in het weekend van 7-9 oktober. De Dag van de Kerkmuziek zou
dan op zondag 9 oktober zijn, weer in Roermond. Info volgt!

Nieuws van het VNK Limburg
Hier vindt de site van de Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties afdeling Limburg.

Workshopprogramma 1e helft 2016:
Inspirerend evenement als marketinginstrument
Het workshopprogramma dat het Huis voor de Kunsten Limburg in
de eerste helft van 2016 verzorgt ter versterking van de
bestuurskracht van verenigingen die actief zijn op het gebied van de
Limburgse Volkscultuur, gaat in februari van start met de workshop
‘Fondsenwerving’. Lees op de site onder ‘Nieuws’ alle verdere info.

Hier vindt u de website van de KVOK Limburg

Op dit moment wordt één van de
twee nieuwe studiemappen voor
2016 gedrukt en wel voor de
Veertigdagentijd en Palmzondag.
Daarna bereidt de Werkgroep
Liturgische Muziek de laatste map
in deze serie voor: met Mariagezangen. Binnenkort hoort u waar
en wanneer de beide mappen
gepresenteerd en aangeboden
worden (vanaf mei/juni ‘16).

Met koorzangers
naar Rome

Toontje lager zingen…
De Kerk moet durven meeleven met de grote uitdagingen van de tijd om zo
haar geloofwaardigheid te verdienen. Natuurlijk is er voor het triomfalisme
van vroeger geen plaats meer. We zijn gekneusd en we
moeten een toontje lager durven zingen, maar we
moeten wel blijven zingen…!
Aartsbisschop De Kesel

Zingen op het SintPietersplein. Zingen in
de grote basilieken van
Rome. Misschien wel
zingen voor de paus!
Welke koorzanger wil
dat niet? Er dient zich
een mooie kans aan
tijdens de bedevaart
naar Rome van het
Bisdom Roermond. Voor
zangkoren en
individuele leden van
zangkoren bestaat de
mogelijkheid om deel te
nemen aan een
gelegenheidskoor in Rome.
Voor alle informatie over deze Romereis zie hier en hier.

