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Sint Gregoriusvereniging

in het Bisdom Roermond
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Het bestuur van de SGV
wenst u allen mooie
kerstdagen, u dankend
voor uw trouwe inzet
met name ook op deze
belangrijke dagen in het
kerkelijke jaar, en graag
alle goeds en
Gods zegen voor 2018!

In principio...
Gregoriaans concert Schola Maastricht Basiliek
Sittard. Van eeuwigheid vraagt de mens
(zich af) waar hij vandaan komt. ‘In principio’
beschouwt de mens als schepping van God, die
zelf de oorsprong is van alles, die in vrijheid alles geschapen heeft
en de mens tot zijn bestemming roept.
Schola Maastricht bezingt en overweegt dit mysterie van het leven
op zondag 14 januari om 15.00 uur in de sfeervolle ambiance
van de Basiliek te Sittard (Oude Markt). Lees hier.

Nieuwjaarsontmoeting
Als St.-Gregoriusvereniging in
het Bisdom Roermond mogen
we dankbaar terugkijken op
2017, waarin we samen veel
hebben kunnen en
mogen doen. Met vertrouwen voelen we ons uitgedaagd ook in
2018 ons best te doen om Gods lof naar best vermogen te
verzorgen, dienstbaar (hopen we toch)
aan onze (kerk-)koren en alle andere musici.
Zoals elk jaar vindt er op de drempel van het nieuwe jaar een
Nieuwjaarsontmoeting plaats. Dit jaar hebben we voor een
bijzondere locatie gekozen: Restaurant & Brasserie ‘De Pastorie’ te
Roermond. Wie zich verbonden voelt met de Gregoriusvereniging is
samen met allen die de kerkmuziek een warm hart toedragen van
harte welkom! Maandag 8 januari van 16 tot 18 uur

Aad de Haas – De mystiek van Wahlwiller

Afscheidslied mgr. Wiertz Geloven, hopen en liefhebben

In het kader van de presentatie ‘Aad de Haas – De mystiek van
Wahlwiller’ in SCHUNCK* geeft Capella Sine Nomine op zondag 21
januari 2018 een concert in de Sint Cunibertuskerk te Wahlwiller.
Docente Mirjam Erkens (SCHUNCK*) verzorgt de inhoudelijke
toelichting op de composities. Voorafgaand krijgt u een deskundige
rondleiding van Marcel Ploemen langs de schilderingen van De
Haas. Hier vindt u alle info.

Concert door Capella Sine Nomine o.l.v. Jo Louppen in de
Cunibertuskerk Wahlwiller - Zondag 21 januari 13.45 uur

Visienota VNK Limburg online

Op zaterdag 9 december vond een indrukwekkend en warm
afscheid plaats van mgr. Wiertz. Het bisdom heeft vele foto’s en
indrukken gepubliceerd.Het afscheidslied dat Ad Voesten schreef
i.o.v. de SGV vindt u hier.

In de voorbije periode heeft VNKLimburg niet alleen een
naamsverandering ondergaan, maar
ook veel aandacht besteed aan een
visienota voor koorzang in Limburg
voor de komende tien jaren. U leest
deze nota van het Verbindend
Netwerk Koorzang hier.

Terug in 2018:

Basiscursus
gregoriaans
te Roermond
Voor koorzangers, zowel beginnelingen als gevorderden en voor
allen die kennis willen maken met gregoriaans. Op 6 zaterdagen van
10.00 tot 13.00 uur: op 10 & 24 maart, 14, 21 & 28 april & 5 mei
2018. Alle info vindt u hier.
Voor beroepsmusici en gevorderde gregoriaanszangers bieden we
een studiedag interpretatie van het gregoriaans aan en wel op
zaterdag 19 mei in Maastricht o.l.v. Hans Heykers. Info volgt!

Inspiratieavond over koormuziek te Stein
Liturgie is samen vieren. De documenten van het Tweede Vaticaans
Concilie spreken over de actieve deelname van alle gelovigen. Vele
vrijwilligers leveren een bijdrage aan de wekelijkse eucharistieviering, waaronder ook de kerkkoren. Echter de laatste jaren
kampen zij met een aantal structurele problemen. Naast het
dalende ledenaantal en de vergrijzing van de kerkkoren, hebben ze
meestal een standaardrepertoire dat wekelijks gezongen wordt.
Om die reden heeft het pastorale team van het cluster Stein vicaris
Ed Smeets benaderd om een inspiratieavond te organiseren over
zingen in de wekelijkse eucharistieviering. Op 24 januari om 19.30
uur zal vicaris Smeets in het parochiekantoor een avond verzorgen
over liturgische koormuziek. U bent van harte welkom. Aanmelden
kan tot 20 januari via dit emailadres.

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 2017.
U kunt het blad hier vinden,
(in het blad staat muziek waarvan u hier een
opname vindt) alsook het online-archief.
U vindt het nieuwe infobulletin / webmagazine hier.

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

Aanmelden
voor
deze
nieuwsbrief
Klik hier voor de onderscheidingen
van de SGV-Roermond

kan hier

Veel vraag naar studiemappen
Met het verschijnen van Jubelt voor God met psalmen van Ad
Voesten en Jan Seevens - Koorwerken is de serie studiemappen en
vervolg tot een afronding gekomen. Met grote regelmaat wordt
naar nazendingen gevraagd. Wie in bezit wenst te komen van de
hele serie of 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
(behalve ‘Jubelt voor God’ & ‘Jan Seevens’) € 40. De 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
Jan Seevens Koorwerken kost € 10,- Jubelt voor God kost € 7,-.
Beiden mappen samen € 15,-

Op weg naar Dag
van de Kerkmuziek
Zoals eerder aangekondigd
zal de DvdK 2018
plaatsvinden in het kader
van de Heiligdomsvaart te
Maastricht en wel op
donderdag 31 mei. Dat
is Sacramentsdag: we werken die dag toe naar een feestelijke
hoogmis in de Servaasbasiliek om 19 uur. De middag zal bestemd
zijn voor workshops. Voor de Mis gaan we op zoek naar koren die
vanuit hun eigen repertoire deze viering mee willen verzorgen:
een mooie kans als koor in de Servaas te kunnen zingen! Bovendien
zullen tijdens deze pontificale Mis ook de aanstellingen voor de
Buitengewone Bedienaren voor de Eucharistie plaatsvinden. Men
kan zich dus als koor aanmelden voor de Mis (of de hele dag). Daar
omheen worden workshops georganiseerd voor alle (andere)
belangstellenden. Koren die interesse hebben om deel te nemen en
te zingen worden verzocht zich te melden bij vicaris Ed Smeets,
via mail of telefoon 045-5312378.

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.

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
Bach Cantates Heythuysen
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond

