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 Overweldigende     
 belangstelling workshops  
 ouder wordende stem! 
 De SGV organiseert graag en veel. Soms lopen dingen goed, soms   
 matig en soms worden we buitengewoon en bijzonder  
 aangenaam verrast door de respons. Dat laatste geldt ook voor  
 de workshops die we gepland hadden voor de ‘ouder wordende   
 stem’. We dachten met een viertal workshops in een erg ruime  
 jas te zitten, maar de belangstelling vroeg een dubbel aantal.   
 

 Maar om de kwaliteit te garanderen van de workshop is een  
 limiet met betrekking tot de aanmeldingen ingevoerd. 
 De vele aanmeldingen zijn nagenoeg tegelijkertijd binnen  
 gekomen, waardoor het moeilijk te zeggen is dat wie het eerst  
 komt het eerst maalt… 
 

 De mensen die zich voor Susteren hebben  
 aangemeld hebben bericht gekregen dat men  
 zich opnieuw dient aan te melden, kiezend  
 uit de bestaande en een nieuwe datum.  
 In Heerlen is eveneens geen ruimte meer,  
 in Maastricht en Leunen zijn nog slechts  
 enkele plaatsen.  
 

 We beraden ons hoe we mogelijk in het  
 najaar deze workshops opnieuw kunnen aanbieden. Lees hier  
 alles over de workshops die Harrie Spronken  op uitnodiging van    
 de SGV zal geven. 

 

 M U Z I E K   versus   G E H O O R   
 Lezing: SJEF STREUKENS             zie hier website ‘Zingen leer je wel’ 
 De bekende audicien en musicus Sjef Streukens houdt een lezing  
 over gehoorproblemen zoals musici met en zonder hoorapparaten   
 die kunnen ervaren. Welke gevolgen brengt dit met zich mee? 
 Streukens in staat om musici met gehoorproblemen van   
 goede adviezen te voorzien. Hij zal u deze middag o.a. laten zien en  
 vertellen over hoe de problemen ontstaan, wat u het beste kunt  
 doen en wat u al dan niet kunt verwachten… Na afloop van de  
 lezing krijgt u de gelegenheid vragen te stellen met betrekking tot  
 de lezing versus uw eigen ervaring. 
 

 INVLOED VAN ADEMHALING OP UW (ZANG)WELZIJN   

 Lezing: ANGÈLE KOKKELMANS 
 Angèle Kokkelmans zal u vertellen over het belang van een goede  
 balans tussen uw ademhaling en uw algemeen welzijn, m.n. gericht  
 op stressreductie tijdens het zingen. Het zal u verbazen hoe groot   
 deze invloed is en hoe fantastisch de mogelijkheid om te leren zelf   
 naar die balans toe te werken! 
 
 MUZIEKSCHOOL in BEEK, Dr. Stassenstraat 88, 6191 VP BEEK 
 Datum: Zaterdag 18 maart. Tijd: 14.00 -16.00 uur. Kosten: € 10,-- 
 U kunt zich per mail aanmelden:  stgsingsting@gmail.com  

 
Zie hier de website, waar ook het inschrijfformulier te vinden is. 

 

‘Dag van de stem’ R’mond 8 april 2017 zie 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 2016.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 
 

 

http://www.sgv-roermond.nl/
mailto:sgv@bisdom-roermond.nl
http://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer_workshop_ouderestem.pdf
http://www.cantavolare.nl/harrie-spronken/
http://www.zingenleerjewel.nl/
mailto:stgsingsting@gmail.com
http://cantarode.nl/
http://cantarode.nl/deutsch-gospel-workshop-cantarode-2017inschrijfformulier/
http://www.dagvandestem.nl/website/
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
http://www.sgv-roermond.nl/docs/KGL2016_04.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php
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          kan hier…       Klik hier voor de onderscheidingen          kan hier 
                                                     van de SGV-Roermond 

 

Barockfestival Sittard 21 - 25 juni 2017 

 
 Lees hier… 

 
 

                 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.  

 
 
 
 
 

 

 

 Indrukwekkende catalogus muziekarchief  
 In ons gebouw aan de Swalmerstraat wordt een indrukwekkend  
 muziekarchief bijgehouden en beheerd door onze vrijwilligers. Hier  
 vindt u een Excelbestand met duizenden titels. ‘Doculied’ zijn   
 gezangen, ‘Documis’ zijn Missen (vaste Misgezangen). 
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