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Veel meer dan we kunnen denken en vermoeden brengt het zingen 
van liederen troost en bemoediging op momenten dat de dood van 

een geliefde ons leven halt toeroept. Het ongeloof, de onmacht, 
het verdriet, het geloof in Gods aanwezigheid, het  
verrijzenisgeloof... het komt allemaal ter sprake in 

uitvaartliederen…   Lees hier 

 

 
 

De SGV wil kerkmusici en kerkbesturen door een aantal praktische 
wenken en een blik in het (vaak onzichtbare) inwendige van een 

orgel aanwijzingen geven met betrekking tot beheer en onderhoud 
van hun instrument...   Lees hier. 

 
 

 
 

Hoe in de liturgische muziek van Pasen naar Pinksteren de Geest 
aanwezig komt… Een zangavond in combinatie met toelichting en 
inwijding in de spiritualiteit van liederen focussend op Pinksteren.  

 

Ad Voesten wil ons deze avond verder binnenvoeren in de 
spiritualiteit van liederen rondom dit thema. De avond vindt plaats 

in het kader van de Servaasweek 2019…   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. 

 

http://www.sgv-roermond.nl/
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_jos_bielen_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_orgelonderhoud_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_samenzangavond_2019.pdf
https://rkliturgie.nl/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://www.sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2019_01.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php


 
 

Lees hier 

 

 

Lees 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. 
 

 
Lees hier het volledige programma… 
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. 

 

 

https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_module_2019.pdf
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_cantorcursus_2019.pdf
mailto:nieuwsbriefsgv@gmail.com
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_onderscheidingen.php
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
http://www.hklimburg.nl/
http://www.admosam.nl/
http://www.cantarode.nl/
http://www.musicasacramaastricht.nl/
http://www.festivalvocallis.nl/
http://www.vnk-limburg.nl/
http://www.gregoriaansfestival.nl/festival/festival-2019
http://www.gregoriaansfestival.nl/festival
mailto:f.bullens@hetnet.nl
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_kairos_module_liturgie2019.pdf


 
 

Lees hier. 

 

 
 

 
 

INTERNATIONAAL KOORFESTIVAL CANTARODE 

CantaRode is een ambitieus korenfestival in Kerkrade, Zuid-
Limburg. Het festival werd in 2014 voor de eerste keer gehouden. 
De eerstvolgende editie is in mei/juni 2019: van 30 mei tot en met 2 
juni komen koren uit alle delen van de wereld naar Kerkrade om 
het tegen elkaar op te nemen in een internationaal concours. 
 

Een van de beroemdste vocaal ensembles van Duitsland – het 
Calmus Ensemble uit Leipzig – verzorgt op 30 mei het 
openingsconcert van het Internationaal Koorfestival CantaRode, dat 
dit jaar voor de vijfde keer wordt gehouden. Tijdens het concert in 
Theater Kerkrade presenteren zich ook de festivalkoren, die aan het 
concours van CantaRode deelnemen. Donderdag 30 mei, 20 uur 
Theater Kerkrade. Lees hier en hier en hier. 

 
 

BAROCKFESTIVAL SITTARD 
19 t/m 23 juni 2019 
 

Voor de tweede keer organiseren AD MOSAM en De Domijnen 
gezamenlijk het Barockfestival in Sittard. Vijf dagen lang staat barok 
in al zijn facetten en kleuren in de spotlight. Naast ‘klassieke’ 
barokmuziek worden tijdens deze editie ook onverwachte 
combinaties met popmuziek, dans, workshops en films gemaakt.  
 

Dit alles speelt zich af in het centrum van Sittard, dat met haar 
kerken, kloosters, kapellen en fraaie panden op en rondom de 
Markt het perfecte decor vormt voor dit festival. Highlights zijn de 
concerten van Calefax, Holland Baroque en AD MOSAM en een 
masterclass barok-interpretatie door de fameuze bas Peter Kooij, 
wiens vertolkingen worden beschouwd als trend-zettend en 
maatgevend binnen de Hoog Barok. 
 

Het Tweede Barockfestival vindt plaats van 21 t/m 25 juni 2017 op 
diverse locaties verspreid over het centrum van Sittard. Lees hier.  

 

 
 

Vrijdag 28 juni St. Christoffelkathedraal Roermond: 
Openingsconcert Orgelfestival Limburg 2019  
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg site 
Stichting Orgelkring Roermond site 
 

Lees hier. 

 

 
Jubileum en receptie  

Zangkoor Harmonia Simpelveld. Lees hier.  

 

https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_dirigentenontmoetingsdag_2019.pdf
https://www.cantarode.nl/
https://www.cantarode.nl/programma/concerten/
https://www.cantarode.nl/
http://calmus.de/en/
https://www.cantarode.nl/
http://admosam.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
https://orgelkringroermond.nl/
https://orgelkringroermond.nl/
https://www.zangkoorharmonia.nl/


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 
 

 

    

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
http://www.hklimburg.nl/organisaties/verbindend-netwerk-koorzang-limburg.html
http://www.muziektheoriemaastricht.nl/
http://kerkliedwiki.nl/Hoofdpagina
http://koorenstem.be/
http://www.ricknet.nl/
http://www.kvok.nl/
https://sites.google.com/site/vclmleuven/
http://www.zingenleerjewel.nl/
http://www.centrumvoorkoorzang.org/
http://www.svmlimburg.nl/
http://www.kerkzang.nl/
http://www.festivalwatou.be/nederlands/welkom.html
http://www.liedboekcompendium.nl/
https://www.festivalvocallis.nl/
http://www.kathedraalconcertenroermond.nl/
http://home.hccnet.nl/g.m.voesten/
http://www.bach-cantates-heythuysen.nl/
https://sites.google.com/site/onthaalabdij/bezinningscentrum
https://www.gregoriaans-platform.nl/
http://www.psalterium.nl/the-psalterium-project/
http://clavis.bisdom-roermond.org/
http://www.catechistenopleiding.nl/
https://www.stichtingmaestro.nl/
http://cantarode.nl/

