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4e Dag van de Kerkmuziek zondag 9 oktober
De 4e Dag van de Kerkmuziek staat
voor de deur! Hoofdmoot zullen de
workshops orgel o.l.v. Jean-Pierre
Steijvers zijn en de meerstemmige
koorwerken o.l.v. Annie Jansen.
In tegenstelling tot wat eerder is
aangekondigd vindt alles plaats in
de Caroluskapel en de Bisdomgebouwen aan de Swalmerstraat 100
en dus niet in de kathedraal. De dag
wordt afgesloten met de
‘vesperviering’ ‘Barmhartigheid bezongen’ door Capella Sine
Nomine o.l.v. Jo Louppen. Deze dag op 9 oktober sluit aan bij de
Limburgse Koordagen georganiseerd door VNK Limburg.
NB de workshops gregoriaans en studiemappen vervallen!
’n Koorfeest… en iedereen is welkom!
Men kan actief deelnemen of luisterend genieten…
Hier vindt u de flyer. Hier en hier vindt u foto’s van eerdere jaren.

Project studiemappen afgerond
Dit jaar presenteerde de St. Gregoriusvereniging
de laatste twee studiemappen van een serie van
tien. Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief
worden de laatste exemplaren bezorgd bij alle
ons bekende dirigenten en organisten.
Wie alsnog in bezit wenst te komen van de
hele serie of van afzonderlijke mappen kan ze
ophalen of bestellen bij de Gregoriusvereniging
of op de pastorie in Waubach. Er wordt voor
afzonderlijke mappen € 5,- gevraagd en voor de hele serie € 40,-.
De complete serie bestaat uit:
In paradisum Uitvaartliturgie Ad te levavi Advent
Kyrie eleison Vaste gezangen Ecce lignum Goede Vrijdag
Lumen Christi Paaswake Cibavit eos Witte Donderdag
Haec dies Paastijd Veni Creator Spiritus Hemelvaart/Pinksteren
Invocabit me Veertigdagentijd & Palmzondag
Ave Maria Mariagezangen

Laatste kans aanmelding Romereis Bisdom Roermond!
Wie zich heeft aangemeld om in november als koorzanger mee te
gaan heeft inmiddels bericht gekregen dat een tweetal
repetities zijn vastgelegd, o.l.v. 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.

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’ verschijnt /
verscheen in september 2016.
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

Tijd voor de onderscheidingen!
‘Op de Gregoriusvereniging’ is het in deze tijd 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.
Voor alle info m.b.t. de eretekenen zie hier en hier en hier.
NB In de laatste Koorgeleide staat een verantwoording en uitleg over de
aangepaste metaalkleuren van de medailles. Lees hier (blz. 19 e.v.).

Stichting Samenwerkende
Orgelvrienden Limburg
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. Hier vindt u alle info.

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.

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

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 gratis aangeboden. Lees hier en hier alle informatie.

Op uitnodiging
worden de gezangen
van de barmhartigheid
behalve als afsluiting
van de 4e Dag van de
Kerkmuziek nog een
keer gezongen, en wel
te Heerlen in de
St.-Pancratiuskerk op
zondag 20 november
om 16 uur.

H. Mis Spekholzerheide

zondag 9 oktober 2016 11.15 u
in het kader van het 165-jarig jubileum Kerkkoor St.-Rochus
en het gouden koorjubileum van dhr. Lambert Werry.
Gezongen wordt o.a. ‘Misse in G’ van Frans Schubert. M.m.v.
Kerkkoor St.-Rochus, Kerkelijk Zangkoor Schandelen, Kerkraads
Symfonieorkest, met solisten Janine Kitzen, Frans Kokkelmans,
Niek Hermans, o.l.v. Charles Steffann.

Studiedagen Liturgie en Kerkmuziek voor priesters en
kosters. Informatie vindt u hier (priesters) en hier (kosters).

Klik hier

Klik hier

Klik hier

