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Cantorcursus van start op 28 september!
Alsnog aansluiten kan!

Limburgse Koordagen 2019:
SGV Ontmoetingsdag dirigenten

Op zaterdag 28 september start een nieuwe
cantorcursus met een mooi groepje
deelnemers. Wie alsnog wil deelnemen kan
zich nog inschrijven! (tot uiterlijk 22 september!)

Op zaterdag 5 oktober tijdens de Limburgse
Koordagen een ontmoetingsdag plaats voor
(amateur)dirigenten. Wie wil deelnemen kan
zich nog inschrijven! (tot uiterlijk 22 september!)

Lees hier

Centraal staat het BASISHANDBOEK VOOR KOORDIRIGENTEN.
Na een algemene inleiding zal de dag geheel in het teken
staan van praktische voorbeelden. Deelnemende dirigenten
worden uitgenodigd om zelf met één van de aanwezige koren
een muziekwerk te dirigeren. Maar ook dirigenten en zangers
die alleen toehoorder willen zijn, zijn van harte welkom!

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

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

kan hier

Nadere info en gelegenheid tot inschrijven vindt u hier.

Denkt u inmiddels aan het tijdig bestellen van de
benodigde Onderscheidingen? Dank u wel!

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.

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

Over de Limburgse Koordagen 2019:
Concerten lees hier
Workshops lees hier
Open Limburgs
Korenfestival lees hier

Lees hier alles over dit festival. Uit het programma:

Zaterdag 19 oktober 2019 13.30 uur – 15.00 uur
Kerk St. Catharina te Leunen. Lees hier

Amarchord lees hier

Schola M’tricht: Tranen & Troost lees hier

Bezoek Mamelis lees hier

Hoogmissen in de basilieken lees hier

Ensemble Agimont lees hier

www.hklimburg.nl
www.cantarode.nl
www.festivalvocallis.nl

Misa Flamenca lees hier

www.admosam.nl
www.musicasacramaastricht.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.

Lees hier

TONEELGROEP MAASTRICHT,
FRANS POLLUX & SCHOLA MAASTRICHT:
DE VIER HEEMSKINDEREN
Vanaf half oktober in de Limburgse Theaters. Lees hier.

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

