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Inzegening & concert orgel kathedraal 

Op zondag 14 april wordt na de   
inzegening door mgr. Harrie Smeets  
een concert verzorgd door de vaste  
organist van de kathedraal,  
Jean-Pierre Steijvers. Na afloop van  
het concert worden een brochure en  
CD gepresenteerd en ter verkoop  
aangeboden. Het concert begint om  
15.00 uur. De toegang is gratis. In  
verband met de organisatie is  
aanmelding vooraf wel gewenst.  
Dat kan door naam, adres en aantal  
personen dat met u meekomt door  
te geven op dit mailadres. 
 

                       Lees hier 

 

 
 

  

 
       Met veel enthousiasme is de cursus begonnen. Lees hier. 

 

                        Website Nationale Raad voor Liturgie 
  

                             Hier kunt u zich inschrijven voor NRL Nieuwsbrief! 
                    Hier vindt u de pagina Kerkmuziek.  

 

 

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 eind maart 2019.  
 U kunt het blad hier vinden,  
 alsook het online-archief. 

 

Voorjaarsstudiedag Musica Gregoriana 
te Heel 
op zaterdag 13 april ‘19 
met als thema: 
“Bekende en minder  
  bekende gezangen 
  uit het ordinarium” 

Lees hier 

 

 
 

Lees hier 

 

 
 

Lees hier 
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Lees hier 
 

 
 

Het Basishandboek Koordirectie is in eerste instantie bedoeld voor 
amateur-koordirigenten. In zeer begrijpelijke taal worden de 
beginselen van alle aspecten die bij het dirigeren ter sprake komen 
uitgelegd. Dit gaat gepaard met talrijke tips, startend bij de 
voorbereiding en eindigend bij afwerking en interpretatie. Er wordt 
rekening gehouden met verschillende niveaus en koortypen, zodat 
iedere dirigent zich aangesproken kan voelen. Voor gedetailleerde 
informatie of bestelling van het boek kunt u mailen naar de auteur: 
Annie Jansen en wel hier. 

 
     Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

          kan hier…       Klik hier voor de onderscheidingen          kan hier 
                                                     van de SGV-Roermond 

 

 
         www.hklimburg.nl                                    www.admosam.nl 
         www.cantarode.nl            www.musicasacramaastricht.nl 
         www.festivalvocallis.nl                www.vnk-limburg.nl  

 
Van vrijdag 14 juni t/m zondag 16 juni zal het Nederlands 

Gregoriaans Festival plaatsvinden in de binnenstad van ’s-

Hertogenbosch. Lees hier. 
 

GREGORIAANSE KOREN IN DE ESTAFETTE 
‘Eén van de onderdelen van het naderende Gregoriaanse Festival is 
de Estafette van Gregoriaanse Koren in de basiliek van St. Jan. ‘De 
zingende Kathedraal’ wordt het genoemd. Gregoriaanse koren uit 
het hele land doen daar aan mee en laten op allerlei plekken in de 
kathedraal van zich horen als een doorlopend gregoriaans gezang. 
Is het ene koor klaar aan de linkerzijbeuk dat gaat het andere koor 
in het noordertransept verder enzovoort. Elk gregoriaans koor kan 
zich hier voor aanmelden! Uit vele hoeken van Nederland zijn er al 
aanmeldingen, echter: nog geen Limburgse koren! Terwijl er toch 
veel Limburgse gregoriaanse koren actief zijn in diverse parochies. 
 

Wij, als bestuur van het Festival, zouden het zeer op prijs stellen 
ook koren en scholae uit het Limburgse te mogen begroeten! Stuur 
een mailtje voor alle informatie of kijk op de website van het Ned. 
Greg. Festival. Kom Limburgers! Uw zuidelijk gregoriaans wordt 
node gemist!’ 

 

                                                            Module liturgie                                                                          
i.s.m. Kairos Roermond 

 

                                                                Om met name kosters, lectoren,  
                                                                 acolieten en kerkzangers, maar  
                                                                     ook alle anderen die graag de  
                                                                   eucharistie meevieren de kans  
                                                                      te geven zich te verdiepen in  
                                                                   hoe de kerk liturgie viert en de  
                                                                    achtergronden daarvan, biedt  
                                                                             Kairos aanvullend op het  
                                                                    bestaande aanbod een aantal  
                                                                      nieuwe (korte) modules aan:  

Acoliet – Koster –  
Cantor (koorzanger) - Lector 

Lees hier. 

 

JohannesPassie 
12 april Gulpen 

 

                                                 Bach-comité Gulpen gaat op  
                                                      vrijdagavond 12 april 2019 de  
                                                    Johannes Passion van J.S. Bach  

                                                          organiseren. In de St. Petruskerk  
                                                     van Gulpen zal op deze avond de  

                                                            Johannes Passion klinken  
                                                        uitgevoerd door het Kempisch  

                                                     Kamerkoor, aangevuld met  
                                                             gastzangers uit het Heuvelland.  

                                                                Wellicht is het mogelijk het 
begin van een mooie traditie! 

 
Lees hier 
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Lees hier. 

 

 
 

Lees hier. 
 

 

 
 

Lees hier. 

 

   
 

   
 

Eind maart is alle post van de tot nu toe 
geplande activiteiten van 2019 bezorgd. 

Alle informatie vindt u ook op onze 
website en via deze Nieuwsbrief! 
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Links 
 

 

Huis van de Kerkmuziek                                                      
 
Orgelkring Kerkrade  

 
Orgelkring Roermond 
 
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg  
 
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L 
 
muziektheoriemaastricht.nl  
 
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 
 
Stichting Scala  Kathedraalconcerten Roermond 
 
Ad Voesten – Kerkmuziek in Beweging 
 
Bach Cantates Heythuysen 
 
Onthaal Abdij Averbode - Bezinningscentrum 
 
Stichting Amici Cantus Gregoriani platform 
 
Stichting Psalterium 2018 – The Psalterium Project 
 
Webmagazine Clavis Bisdom Roermond 

 
Kairos – catechistenopleiding Roermond 
 
Stichting Maestro    
 
CantaRode 2019 
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