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De zomervakantie zit er weer op: veel 
vreugde gewenst aan al onze zangers! 

 
 

Laatste kans om u aan te melden 
voor de cantorcursus 2019! 

 

 

Lees hier 

 

    Aanleveren                                                  Aanmelden 
     informatie                                                       voor  
      volgende                                          deze 
     nieuwsbrief                                               nieuwsbrief                                        

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

 
Denkt u na de zomer aan het tijdig 

bestellen van de benodigde 

Onderscheidingen? Dank u wel! 

 
                         Website Nationale Raad voor Liturgie 

  

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

 

 

 

 

Lees hier alles over de VNK Limburgse Koordagen 2019 

 

 
 

De workshops o.l.v. Annie Jansen concentreren zich op de 
presentatie van het BASISHANDBOEK VOOR 
KOORDIRIGENTEN. Na een algemene inleiding zal de dag 
geheel in het teken staan van praktische voorbeelden. Na de 
middagpauze zal dieper ingegaan worden op afwerking en 
interpretatie, waarbij een tweetal koren aanwezig zullen zijn 
als practicum: een klein koor voor gelijke stemmen (vaak in 
kerken de tegenwoordige praktijksituatie); een gemengd 
vocaal ensemble met muziek voor gevorderde koren, c.q. 
dirigenten. Deelnemende dirigenten worden uitgenodigd om 
zelf met één van de koren een muziekwerk te dirigeren. Maar 
ook dirigenten en zangers die alleen toehoorder willen zijn, 
zijn van harte welkom.  
 

Nadere info en gelegenheid tot inschrijven vindt u hier.   

 

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

 
 

http://www.sgv-roermond.nl/
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
https://rkliturgie.nl/
https://rkliturgie.nl/nieuwsberichten
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://rkliturgie.nl/kerkmuziek
https://www.vnk-limburg.nl/limburgse-koordagen/
https://www.vnk-limburg.nl/activiteiten/sgv-ontmoetingsdag/
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_nieuws_bulletin.php
https://www.sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2019_02.pdf
http://www.sgv-roermond.nl/sgvr_koorgeleide.php


 

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

 

                                                            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. 

 

 

www.kerkrade-zingt.nl 

 

 

Muziek in de kathedraal… 
Op zondag 25 augustus verzorgt de bekende Nederlandse organist 

Sander van Marion een orgelconcert in de Sint-
Christoffelkathedraal in Roermond. Aanvang 16.00 uur. Entree vrij.  

 

Een week later, op zondag 1 september is er om 15.00 uur een 
bijzondere uitvoering van de Krönungsmesse door het  

Nederlands Projectkoor, die eveneens gratis toegankelijk is. Dit 
concert vindt plaats in het kader van een Mozart-zang-weekend 

door Sing Along Events. Lees hier. 
 

Meer over beide concerten is hier te lezen.  
 

 

 

 
 

                   Welkom bij de SOL! 
                                 Ruim 30 aangesloten lokale orgelkringen 

                                    Een orgelfestival in de zomermaanden met  
                                         meer dan 50 concerten, twee bustochten,  

                                       een orgelwandeltocht en een open orgeldag, 
                                      een meerdaagse orgelreis en een jaarlijkse  
                                       agenda met orgelconcerten in de Euregio. 

  
                                      Download nu het digitale programmaboek. 

 

 

Belcantoconcert op 22 september 17 uur 
www.zangkoorharmonia.nl  

 

  Lees hier… 

Alle informatie volgt nog, maar in 2020 vindt 
een bijzondere kerkmuziekdag plaats van de 
gezamenlijke Gregoriusverenigingen van de 
drie zuidelijke bisdommen. In Koorgeleide 
staat op blz. 7 alvast een vooraankondiging… 

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.catechistenopleiding.nl/
https://www.sgv-roermond.nl/docs/flyer/flyer_kairos_module_liturgie2019.pdf
http://www.kerkrade-zingt.nl/
http://www.sandervanmarion.nl/
https://singalongevents.nl/app/files/2019/03/2019-08-31-Zangweekend-Flyer.pdf
https://singalongevents.nl/scratch-event/zangweekend-mozart/
https://www.vvv.nl/nl/activiteitenkaart/detail/orgelconcert-sander-van-marion--18a114bb-f3ba-47c8-9727-008d2b70288b
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.stichting-sol.nl/orgelkringen/
https://www.stichting-sol.nl/festival/
https://www.stichting-sol.nl/bustochten/
https://www.stichting-sol.nl/orgelwandeltocht/
https://www.stichting-sol.nl/open-orgeldag/
https://www.stichting-sol.nl/orgelreis/
https://www.stichting-sol.nl/agenda/
https://www.stichting-sol.nl/wp-content/uploads/2019/06/programmaboek2019_web.pdf
http://www.zangkoorharmonia.nl/
https://www.musicasacramaastricht.nl/?gclid=EAIaIQobChMI6Ovr-JSc5AIVh-R3Ch0gGAbFEAAYASAAEgLzYPD_BwE
https://www.sgv-roermond.nl/docs/koorgeleide/KGL2019_02.pdf


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    
 
Kerkrade Zingt 
 
 

    

http://www.huisvandekerkmuziek.nl/
http://www.orgelkring-kerkrade.com/
http://orgelkringroermond.nl/
https://www.stichting-sol.nl/
https://www.vnk-limburg.nl/
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://www.kerkrade-zingt.nl/
http://www.kerkrade-zingt.nl/

