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Aanmelden zangers naar Rome kan nog!

Laatste presentaties studiemappen 2016

Stilaan tellen we af naar de Bisdombedevaart naar Rome in het
kader van het H. Jaar van de Barmhartigheid in november
aanstaande. Wie zich heeft aangemeld om als koorzanger mee te
gaan heeft inmiddels bericht gekregen dat we een tweetal reptities
zijn vastgelegd, o.l.v. organist-dirigent Jo Louppen en organist
Geert Moonen. Er is gekozen voor toegankelijk materiaal voor alle
zangers. Aanmelden kan nog steeds! Voor alle info zie hier en hier.

Dit jaar presenteert de St. Gregoriusvereniging
de laatste twee studiemappen van een serie van
tien, wederom met liturgisch zangmateriaal voor
kerkkoren:
Invocabit me Veertigdagentijd & Palmzondag
Ave Maria Mariagezangen
Data: 18 september 15 u Juphuis Heerlen en
24 september 14 u Annakerk te Maastricht.
Allen welkom! Hier staat alle informatie.

Tijd voor de onderscheidingen!
‘Op de Gregoriusvereniging’ is het na de zomer altijd extra
druk: veel kerk- en koorbesturen sturen dan voor de St.Caeciliafeesten de aanvragen voor de onderscheidingen van
de jubilarissen in. De SGV vindt het mooi dit te mogen
verzorgen, als onderstreping van waardering en dank voor
zoveel inzet voor de parochies in ons bisdom. Bijzonder is en
blijft het ook dat het een eigen ‘Limburgse’ onderscheiding
is naar het ontwerp van Sjef Hutschemakers. In de volgende
Koorgeleide zal een kleine verantwoording staan over de
aanpassing in de kleuren van de onderscheidingen.
Voor alle info m.b.t. de eretekenen zie hier en hier en hier.

Stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg
‘In een wereld die bol staat van egoïsme, winstbejag,
ongelijkheid, onrecht en geweld, vraagt Musica Sacra
Maastricht aandacht voor het Offer van Liefde. Het Offer dat
getuigt van oog en oor voor andermans nood, en daarvan de
ultieme consequentie is. We denken niet in de laatste plaats
aan Jezus zelf’. Zijn leven was een Offer van Liefde, Gods
Liefde, Gods Barmhartigheid. In dit H. Jaar van de
Barmhartigheid bezingen we Gods Liefde.
Graag wijzen we u op het festival Muscia Sacra dat in september in
Maastricht wordt gehouden. In het bijzonder verwijzen we graag
naar de vespers door Schola Maastricht (een gregoriaansconcert in
drie delen b.g.v. het H. Jaar van de Barmhartigheid: God is
barmhartig, Jezus is het gelaat van Gods barmhartigheid, Wees
barmhartig zoals uw Vader in de hemel barmhartig is. De SGV
beveelt het hele programma graag aan, maar met name ook de H.
Missen op zondagmorgen in de St.-Servaasbasiliek & de Slevrouwe:
in de Servaas wordt een nieuwe Mis van Jean Lambrechts
uitgevoerd, in de Slevrouwe zingt Psallentes.

Zie hier het volledige jaarprogramma.

Gregoriaanse getijdendag
in Heel op 5 november
Als vervolg op het geslaagde gregoriaansweekend
vorig jaar b.g.v. de 80e verjaardag van pastoor Kurris
organiseert de SGV Roermond dit jaar i.s.m.
Musica Gregoriana een ‘getijdendag’ en wel op
zaterdag 5 november te Heel. Het gregoriaanse
getijdengebed rond kerkwijding wordt gezongen en
staat de hele dag centraal. Binnenkort volgt meer
informatie. Noteer de datum alvast!

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 juni 2016.
U kunt het blad hier vinden,
alsook het online-archief.
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Nieuws van het VNK Limburg
Hier vindt de site van de Verenigde
Nederlandse Korenorganisaties afdeling Limburg.
Lees op de site onder ‘Nieuws’ alle verdere info.

Lees hier alle nieuws over de Limburgse Koordagen 2016!
Zie ook hieronder!

Nationale Raad voor Liturgie
De Beleidssector Liturgie van de Nederlandse
Bisschoppenconferentie heeft met deze website
een nieuw kanaal geopend voor informatie over de
liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk.
Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief!
Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.

Op zaterdag 15 oktober 2016 houdt het bisdom Roermond in Abdij
Rolduc in Kerkrade een ontmoetingsdag voor alle leden van
kerkbesturen en voor actieve parochievrijwilligers. Voor wie?
Leden van kerkbesturen, pastorale teams en actieve vrijwilligers.
De dag wordt u gratis aangeboden. Lees hier alle informatie.

4e Dag van de
kerkmuziek
Roermond
zondag
9 oktober 2016

Hier vindt u het (muzikale)
cursusaanbod van het Regionaal
Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie te Weert.

Orgelconcert Echt

zondag 11 september 2016 14.30 u
in het kader van de Jaarlijkse monumentendagen
Organist: Jan Sevriens. Werken van Stanley, Schubert, Mozart,
Beethoven, Cimarosa, Verdi, Haendel, Dvorak en Bandini.

Studiedagen Liturgie en Kerkmuziek voor priesters
Informatie vindt u op de site van het bisdom. Lees hier.

Klik hier

Inmiddels lopen de aanmeldingen voor de Dag van de Kerkmuziek
2016 binnen, met name voor het meerstemmig koor en de
orgelworkshop. Deze dag op 9 oktober sluit aan bij de Limburgse
Koordagen georganiseerd door VNK Limburg.
’n Koorfeest… en iedereen is welkom! Het programma is rijk
gevarieerd: samen zingen van grote koorwerken, nader
kennismaken met de mooiste gezangen uit de SGV-studiemappen,
deelnemen aan een workshop orgel of gregoriaans.
Men kan actief deelnemen of luisterend genieten…
Hier vindt u de flyer. Hier en hier vindt u foto’s van eerdere jaren.

Klik hier

Klik hier

