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Gelegenheidskoor afscheid mgr. Wiertz
Nu het naderende vertrek van de bisschop bekend is, zijn de
voorbereidingen voor zijn afscheid in volle gang. Op 9 december is
een grote afscheidsviering in de
kathedraal gepland, waarbij
nagenoeg alle bisschoppen van
Nederland aanwezig zullen zijn
en waaraan eenieder kan
deelnemen.

Bekijk de foto’s hier en hier.

Naar voorbeeld van de
bisdombedevaart vorig jaar
naar Rome, wordt ook voor deze
gelegenheid een gelegenheidskoor samengesteld, dat o.l.v.
dirigent Jo Louppen drie maal
zal repeteren in Roermond en
dat in de Mis begeleid zal worden
door organist Jean-Pierre Steijvers.

Op deze 5e Dag van de Kerkmuziek werden
twee nieuwe muziekmappen gepresenteerd
en gezongen: Jubelt voor God met psalmen
van de hand van Ad Voesten en de mooiste
Koorwerken van Jan Seevens.
Beide mappen zijn te bestellen bij de
St.-Gregoriusvereniging voor respectievelijk
€ 7 & € 10. Samen kosten ze € 15.

Er is een mooi koorrepertoire samengesteld voor die dag, dat voor
de gemiddelde zanger met enkele repetities goed te doen zal zijn.
Wie zich graag wil aansluiten bij dit koor kan zich hier opgeven en
moet bereid zijn maandag 20 november, donderdag 30 november
en donderdag 7 december in Roermond te komen repeteren,
telkens van 19.30 tot 21.30 uur. Bij aanmelding s.v.p. duidelijk
vermelden welke stem u zingt (SATB). Info kunt u inwinnen bij
vicaris Smeets (045-5312378 of via email).

Limburgse Koordagen VNK

We hopen op een groot koor om daarmee vierend onze
waardering en dank jegens God en bisschop te kunnen uitzingen!

Ook van de Limburgse Koordagen van het
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg zijn
mooie foto’s te vinden, zie hier.

Op de site van het bisdom en op Clavis vindt u alles over het
afscheid van mgr. Wiertz. Aanmelden voor het koor kan hier!

Mooie fotoreportage van een even mooie
5e ‘Dag van de Kerkmuziek’

Het bestuur van de SGV feliciteert op deze
plaats Rita Scheffers van ganser harte
met de Limburgse Koorprijs 2017!
De prijs is welverdiend omwille van alle
activiteiten die Rita met succes voor de koorwereld ontplooit!
Eveneens proficiat aan Giocoso dat koor van het jaar werd!
VNK-Limburg

Najaarsstudiedag
Musica Gregoriana
De Werkgroep Musica Gregoriana
organiseert de jaarlijkse najaarsbijeenkomst te Vaals op zaterdag 18 november 2017 met als
thema: “Gezangen voor de Kersttijd ”. De docenten op deze
studiedag zijn: Franco Ackermans en Cyriel Tonnaer.
Hier vindt u alle info.

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 oktober 2017.
U kunt het blad hier vinden,
(in het blad staat muziek waarvan u hier een
opname vindt) 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
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.

Lees hier alle informatie over deze campagne.

Do ut des online…
Sinds jaar en dag vindt u in Koorgeleide ‘Do ut des’- muziekbladen.
De laatste jaren staat Koorgeleide integraal op onze site, inclusief
de muziekbladen. Maar ook het archief hebben we inmiddels
gedigitaliseerd. Het is hier te vinden. ‘Do ut des’ mag rechtenvrij
gebruikt worden, mits vermeld dat e.e.a. uit Koorgeleide komt!
Voor iedereen die te maken heeft met
liturgie waar veel kinderen bij betrokken
zijn: voorgangers, catechisten,
dirigenten, organisten, leerkrachten...
Samensteller Jos Bielen. Bestel hier.
Liedboek: € 10 - CD: € 15

Alles over Festival Vocallis vindt u hier.

ZANGAVOND
Op woensdag 8 november is om 19.30 u
in de abdij van Averbode een zangavond
vanuit deze bundel.
Samensteller Jos Bielen verkent met ons
het boek en leert ons meteen een groot
stuk van de liederen aan. Inschrijven is
verplicht en kan hier. Deelname: € 10,
liedboek inbegrepen.

Vernieuwde website Koor en Stem

zie hier

Dienst Liturgie & Kerkmuziek - kostersbijeenkomst
De religieuze betekenis van het kerkgebouw en het interieur.
Daarover gaat het tijdens de jaarlijkse kostersbijeenkomst, die
komende woensdag (25 oktober) in Roermond wordt gehouden.
Spreker is pastoor Marcus Vankan van het parochiecluster Tabor
(Baexem, Heythuysen en omgeving). Alle kosters in Limburg zijn
hiervoor uitgenodigd. Lees hier.

Lees hier.

Links…
Huis van de Kerkmuziek
Orgelkring Kerkrade
Orgelkring Roermond
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L
muziektheoriemaastricht.nl
Singalongevents
Kerkliedwiki
Koor & Stem
Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Weert
Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici
Vlaams Centrum voor Liturgische Muziek
Zingen leer je wel!
Centrum voor Koorzang Maastricht
Stichting Vocale Muziek Limburg
Kerkzang.nl
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2018
liedboekcompendium.nl
festivalvocallis.nl
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond

