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Lees hier

Aanleveren
informatie
volgende
nieuwsbrief
kan hier…

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

kan 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 september 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.

Zaterdag 27 juni 2020 is een dag die wij
als Limburgse koorzangers beslist vrij
moeten houden. Dan vindt voor de
eerste keer een uniek kerkmuzikaal
evenement plaats. In gezamenlijkheid
georganiseerd met de zusterorganisaties
van de Sint-Gregoriusvereniging in het
bisdom Roermond, ’s-Hertogenbosch en
Breda. Dit gebeuren vindt plaats in de
indrukwekkende Sint Catharinakerk in
Eindhoven. Het belooft een prachtig
dagprogramma te worden met een
verrassende inhoud. Onze bisschoppen en
Leo Fijen zullen die dag eveneens present
zijn. Zeker de moeite waard om volgend jaar
uw vakantie daaromheen te plannen!
Ook ons bisdom vraagt een twintigtal zangers en zangeressen om deel te
nemen aan het projectkoor dat op deze dag samengevoegd gaat worden
tot één groot koor als muzikale motor van de dag. Onder professionele en
inspirerende leiding wordt deze dag muziek gemaakt. En er is nog veel
meer te beleven waarover later meer!
Aanmelden kan reeds. Helaas stond her en der een foutief emailadres.
Het juiste is activiteiten@sgv-roermond.nl

De muzikale voorstelling Vrijheid maak je samen reist tussen
september 2019 en maart 2020 door heel Limburg. De
voorstelling bestaat uit de jeugdopera Brundibár en een
uitvoering van lokale muziekverenigingen die onder andere
de compositie 75 Jaor Vreej ten gehore brengen.
Lees hier alle informatie.
ADVENTSCONCERT IN DE ST.GERLACHUSKERK IN HOUTHEM
zondag 1 december 2019 om 15.00 uur
Remy Syrier (orgel) en Elin Eriksson (barokviool)
Op het programma staan werken van onder andere Arcangelo Corelli,
Jean-François Dandrieu, Dietrich Buxtehude en Johann Sebastian Bach.

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

www.admosam.nl
www.musicasacramaastricht.nl
www.vnk-limburg.nl

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

website

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

