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Mooie belangstelling voor 1e Dirigentenborrel
1 juli CC Don Bosco te Heel
Een dertigtal dirigenten heeft zich aangemeld voor de 1e
Dirigentenborrel aanstaande zaterdag. Onder hen niet alleen
beroepsmusici en amateurs, maar ook de vier deelnemers aan de
Module liturgie. Het belooft een inspirerende middag te worden:
een bijeenkomst met veel informatie en gelegenheid tot
uitwisseling van ervaringen, maar dan in informele sfeer. Speciaal
voor dirigenten! Lees hier meer info. Aanmelden kan nog! 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 juni 2017.
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

Nationale Raad voor Liturgie
Nieuwe kans dan wel vervolg workshop ouder
wordende stem tijdens Koordagen in oktober!
Zoals aangekondigd wordt er tijdens de Limburgse Koordagen,
georganiseerd door VNK-Limburg i.s.m. de St.-Gregoriusvereniging,
opnieuw een workshop ‘Ouder wordende stem’ georganiseerd en
wel te Roermond op 7 oktober o.l.v. Harrie Spronken: voor hen die
niet konden deelnemen, maar ook voor degenen die een vervolg
willen. Lees hier alle informatie. Van de workshops zou een resumé
ter beschikking worden gesteld: zie hier. Inmiddels stromen de
aanmeldingen weer binnen, dus wees er snel bij!

Programma Dag van de Kerkmuziek 8 oktober
Half mei is alle informatie verstuurd naar de koren aangaande de
Dag van de Kerkmuziek, als onderdeel van de
Limburgse Koordagen 2017 georganiseerd door VNK-Limburg.
Hier en hier vindt u het programma, zoals dat tot nu toe bekend is.
Hier vindt u alles over de Jonge dirigentendag, met o.a. een
workshop Gregoriaans door Hans Leenders.
Op zondag vindt de Dag van de Kerkmuziek plaats, met open
repetities en workshops, afgesloten met een vesperdienst in de
kathedraal. Lees hier alle informatie.
Bijzonder is dat onze bisschop, mgr. F. Wiertz, in zijn laatste jaar als
bisschop daar als eregast bij zal zijn. Er is 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!

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…

Orgelfestival l’Europe & l’Orgue 11 juli t/m 25 augustus
Op dinsdag 11 juli aanstaande opent in de Sint-Servaasbasiliek de
57e jaargang van het internationale orgelfestival Maastricht
l’Europe & l’Orgue met een optreden van Marcel Verheggen in
samenwerking met de Schola Maastricht o.l.v. Hans Heykers. Zie
hier het programma. Op de dinsdagen erna (t/m 15 augustus) kunt
u vanaf 20.00 uur voor een bedrag van € 5 genieten van een aantal
top-organisten die een concert zullen geven in Maastricht.

Hier vindt u het Jaarverslag van de
St.-Gregoriusvereniging over 2016…

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.

Liedbundel Dag na dag
Een liedbundel met 6 nieuwe samenzangliederen voor de liturgie. De
bundel bevat van elk lied: het liedblad, 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.

Vacature dirigent Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals
Gemengd Koor “St. Jozef” Vaals zingt een breed repertoire, waarin
geestelijke en wereldlijke klassieke muziek en het lichtere genre
elkaar afwisselen. Het koor telt circa 25 leden en repeteert op
dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur. Reageren kan hier en
wel tot 20 augustus. Hier vindt u alle verdere info.

Links…

Huis van de Kerkmuziek

Orgelkring Kerkrade

Orgelkring Roermond

Uitgaven Gregoriaans van ‘Exodus’ tot ‘Hooglied’
Nagenoeg 300 gregoriaanse gezangen op teksten uit diverse
bijbelboeken van Exodus tot Hooglied... na ruim vijf jaren intens
zoeken, transcriberen en samenstellen vormt na de uitgave van het
“Gezongen Hooglied” en “Genesis” deze uitgave het sluitstuk van
bijna 15 jaar werkzaamheden op dit gebied. Aanleiding was een
lezing op de Gregoriaanse Academie door Dr. Fons Kurris over
Gregoriaanse gezangen op teksten uit het Hooglied. Het werk werd
verricht door Ger Steeghs, Gerard (Sjraar) Lücker & Math. Vleugels.
De uitgaven: Exodus deel 1 (Gregoriaanse gezangen op teksten uit
de Bijbelboeken Exodus tot Esdrae II) & Exodus dl 2 (gezangen op
teksten uit de Bijbelboeken Tobiae tot Proverbiorum en de
Libri Apocriphi Manassae tot Esdrea IV). De uitgave kost € 15,-- ps.
Eerder verschenen ‘Het gezongen Hooglied’ & ‘Qui bene cantat bis
Orat’… een ruime thematische verzameling gregoriaanse gezangen
voor schola en koorzanger (eveneens € 20,-- ps).
Info en bestelling kan hier of via telefoon 0475-462435

Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg

Verbindend Netwerk Koorzang Limburg

