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 Dirigentenborrel… 1 juli CC Don Bosco te Heel 
 In het ‘korenveld’ speelt de dirigent een rol van eminente   
 betekenis: maatgevend, tempo bepalend, inspirerend, corrigerend   
 soms… en vaak niet alleen muzikaal! Reden genoeg om de  
 dirigenten een keer als groep uit te nodigen voor een bijeenkomst,   
 met veel informatie en gelegenheid tot uitwisseling van  
 ervaringen, maar dan in informele sfeer. Vandaar: welkom op de   
 dirigenten-‘borrel’. Harrie Spronken ligt zijn workshops ‘ouder  
 wordende stem’ nader toe en o.l.v. Annie Jansen wordt er samen  
 gezongen. Speciaal voor dirigenten! Lees hier voor meer info. 
 

 
 

 

 Nieuwe kans dan wel vervolg workshop ouder   
 wordende stem tijdens Koordagen in oktober! 
 Vanwege de grote belangstelling en omdat we veel mensen  
 hebben moeten teleurstellen die zich hadden willen opgeven voor  
 de workshops o.l.v. Harrie Spronken, maar ook voor degenen die  
 een vervolg willen is er gelegenheid om op zaterdag 7 oktober deel  
 te nemen aan een soortgelijke workshop te Roermond tijdens de   
 Limburgse Koordagen, georganiseerd door VNK-Limburg  i.s.m.  
 de St.-Gregoriusvereniging. Precieze tijdstippen volgen nog maar  
 een plekje reserveren kan hier alvast. 13 mei is de laatste  
 bijeenkomst voor de zomer in Susteren; hier kunt u infomeren of  
 er alsnog plaatsen vrij zijn gevallen… 

 Overigens, we hebben de deelnemers  beloofd een resumé   
van de workshop digitaal ter beschikking te stellen.  

Zo gauw die er is, wordt hij hier geplaatst! 
 

 
 

                Zingenleerjewel.nl         

 Dag van de Kerkmuziek 2017 zondag 8 oktober   
 Half mei hopen we alle exacte informatie bij de koren te kunnen  
 bezorgen aangaande de Dag van de Kerkmuziek, als onderdeel van  
 de Limburgse Koordagen 2017 georganiseerd door VNK-Limburg.  
 Deze Koordagen 2017 staan in het teken van grote koorwerken  
 met een bijzondere aandacht voor Engelse koormuziek. In  
 volgende Nieuwsbrief vindt u het volledige programma. Op zondag  
 vindt de Dag van de Kerkmuziek plaats, met open repetities en  
 workshops, afgesloten met een vesperdienst in de kathedraal.  
 Bijzonder is dat onze bisschop, mgr. F. Wiertz, in zijn laatste jaar als   
 bisschop daar als eregast bij zal zijn. Er wordt op dit moment een  
 mooi lied geschreven voor de bisschop dat we graag gezamenlijk  
 op 8 oktober tot klinken willen brengen. We  
 hopen op een grote belangstelling zodat we 
 als kerkkoren en andere belangstellenden  
 zingend de bisschop kunnen uitzwaaien!

 

 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 maart 2017.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 

 

   
 Hoe krijg je kinderen in de liturgie aan het zingen? Wat speelt  
 allemaal mee als je liederen gaat kiezen, vanuit de liturgie, vanuit   
 de muziek, vanuit de wereld van de kinderen...? Wie zingt wat bij  
 de Communie, het Vormsel of de gewone zondagsviering met  
 kinderen? Wat is mogelijk en hoe creëer je een goed evenwicht? 
 Ook dit jaar hebben we Jos Bielen o. praem. (Averbode) weer   
 bereid gevonden zijn gehoor een avond te komen inspireren en  
 wel rond bovenstaand thema. Catechisten, begeleiders van   
 communicanten, vormelingen, jeugdgroepen, priesters en   
 koordirigenten zijn welkom. Lees hier.  

 
 Bereikbaarheid kantoor SGV 

 Secretariaat en documentatiecentrum (info) zijn te bezoeken en  
 telefonisch te bereiken op maandag van 10 tot 12 uur, woensdag  
 van 10 tot 12 uur en vrijdag van 14 tot 16 uur. 
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Ook dit jaar wederom 

Module Kerkmuziek voor musici: 
koordirigenten, organisten, instrumentalisten, 

solisten, beroepszangers en amateurs...  

juni-juli 2017 Lees hier alle informatie 

 

Vernieuwde website & Facebook 
Onlangs werd onze website vernieuwd: een iets aangepast jasje en 
vooral beter leesbaar op klein scherm of tablet. Ook op Facebook 

heeft de SGV Roermond sinds kort een eigen pagina die graag 
‘bevriend’ wil worden! 

  
 

 

                 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.  

 

 Do ut des online… 
 Sinds jaar en dag vindt u in Koorgeleide de zgn. ‘Do ut des’- 
 muziekbladen. Liturgische muziek door componisten aan de SGV  
 ter beschikking gesteld om gezongen te worden. De laatste jaren  
 staat Koorgeleide integraal op onze site, inclusief de muziekbladen.  
 Maar uit de tijd daarvoor hebben we inmiddels alle muziek   
 gedigitaliseerd. Het is hier te vinden. ‘Do ut des’ mag rechtenvrij  
 gebruikt worden, al vinden we een vermelding wel zo charmant… 

 

 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). 

 
 De SGV biedt een workshop aan o.l.v. Jean-Pierre Steijvers en Ad  
 Voesten, waarin solisten leren om samen te musiceren met het   
 kerkorgel. Onderwerpen als repertoirekeuze, uitvoeringstechniek,  
 stemmingen en transpositie worden behandeld. Er is plaats voor 8  
 deelnemers. Lees hier alle informatie. 

 

                      Voorjaarsstudiedag Musica  
                          Gregoriana te Heel zaterdag 10 juni         

                                  met als thema: 
                                     “Het manuscript Laon 239” 
                                     door Franco Ackermans. Hier vindt u de flyer. 

 

 Liedbundel Dag na dag 
 Een liedbundel met 6 nieuwe samen- 
 zangliederen voor de liturgie. De  
 bundel bevat van elk lied: het lied- 
 blad, de orgelbegeleiding en een  
 meerstemmige zetting. Om het  
 gebruik van de liederen aan te  
 moedigen, worden de éénstemmige  
 liedblaadjes gratis aangeboden via  
 deze website. U vindt hier ook  
 luistervoorbeelden!  
 De teksten en partituren die u hier  
 kunt downloaden zijn vrij te kopiëren  
 voor gebruik in de liturgie. Om de liederen in een andere bundel op   
 te nemen en uit te geven is toestemming nodig van VCLM.   
 Verkoopprijs van het boek: € 5. Bestellen kan hier. 

 

                          Sommerkurse Gregorianik Essen 
                                     Jedes Jahr im Sommer haben erfahrene  
                                     Gregorianik-Kenner und interessierte  
                                     Neueinsteiger die Möglichkeit, sich an der  
                                     Folkwang Universität in Theorie und Praxis des  
                                     gregorianischen Chorals fortzubilden und die  
                                     Lebendigkeit der mittelalterlichen Traditionen  
                                     neu zu erspüren. Der XIV. Internationale  
                                     Sommerkurs findet vom 30. Juli bis 6. August  
                                     2017 statt. Thema: Quid sit modus? Tonalität  
                                     und Modologie. Hier vindt u de flyer. 
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