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Met ingehouden vreugde…
hebben we Pasen gevierd. We missen elkaar als
vierende en zingende gemeenschap, rondom de
levende Heer. Er wordt veel geduld gevraagd, en het
einde is zeker nog niet in zicht…
Tot 1 juni zijn er géén publieke vieringen en hoe e.e.a.
daarna uitpakt…. Achter de schermen wordt namens
de kerken druk met de overheid overlegd hoe een
veilig protocol zou kunnen worden opgesteld voor de
periode daarna. Maar het is en blijft afwachten hoe
en wat. Ook als SGV leven we mee met allen die direct
getroffen zijn door de crisis (ook de koren!) en in het
bijzonder met de mensen met veel zorgen. Zeker ook
met hen die leed doormaken in eigen kring en met de
hulpverleners en allen die ook in de huidige
omstandigheden anderen nabij proberen te zijn.

Felicitaties voor pastoor Harry Notermans
Uit handen van burgemeester Vlecken van Landgraaf mocht pastoor
Harry Notermans een koninklijke onderscheiding ontvangen. Hij is
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Notermans is sinds
september vorig jaar pastoor van het cluster Ubach over Worms.
Voor die tijd heeft hij jarenlang heel veel betekend voor de parochies in
Stramproy, Altweerterheide, Tungelroy en Swartbroek (gemeente
Weert). Hij is benoemd voor al zijn verdiensten voor de samenleving:
Ontwikkelingswerk Burkina Faso Afrika, Pelgrimsgroep Stramproy,
Kerkelijk advocaat, Vluchtelingenmaatje Stramproy & sinds 2018
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Van harte proficiat!
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voor
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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 maart 2020.
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.

Géén Dag van de Kerkmuziek!
De op 27 juni aanstaande geplande dag van de kerkmuziek in
Eindhoven gaat i.v.m. de corona-crisis helaas niet door. Het is een
pijnlijke maar begrijpelijke beslissing, zeker ook gezien de vele
voorbereidingen. Maar op dit moment staat de gezondheid van
bezoekers, vrijwilligers en musici voorop. Wij zullen er alles aan
doen om op een later tijdstip of volgend jaar deze dag alsnog door
te laten gaan en via onze websites hiervan mededeling doen.

Activiteiten 2020…?
Op onze site staan voorzichtig wat activiteiten gepland voor tijdens
of na de zomer, maar we zijn op dit moment terughoudend er
reclame voor te maken. Zo gauw het weer mag en verantwoord is
willen we graag vooruit. We houden u op de hoogte!

Litanie van alle heiligen in coronatijd
Je kunt veel bidden en zingen in coronatijd, maar vanouds geldt het
aanroepen van de heiligen als een geijkt gebed. Bij heel veel
kapelletjes en beelden wordt gebeden. In Venray wordt dagelijks de
litanie van alle heiligen gezongen, om hulp. Zie hier en hier.
Of luister naar Nick Goudkuil op het orgel te Wyck!
Ooit gehoord van een Gezongen Rozenkrans? Luister hier!

Hoe houd ik als koorzanger nu mijn stem in conditie?
Een zangcursus online van Sonja Roskamp.
In deze Coronatijd, nu kerken gesloten zijn en koren hun repetities hebben afgelast
is het moeilijk om je zangstem toch in conditie te houden. Een stem heeft zijn
wekelijkse training nodig. En… je zingt zo graag! Daarom heeft Sonja Roskamp een
online zangcursus gemaakt van 6 lessen, speciaal voor zangers die het moeilijk
vinden om zo maar thuis te gaan zingen. Deze gloednieuwe cursus helpt je om
goede zangoefeningen te doen, geeft je zangtips om je stem te verbeteren, en
heeft leuke canons en liederen om thuis heerlijk te kunnen zingen.

Klik hier voor meer informatie.

GENIETEN VAN DE PSALMEN, JUIST NU...
Het Nederlands Kamerkoor streamt vanaf 1 mei elke dag één van de 150 psalmen. Afkomstig van het project ‘150
Psalms’ als monumentale ode aan 1000 jaar koormuziek waarvan de première al in 2017 was tijdens het Festival
Oude Muziek. Er zijn naast het Nederlands Kamerkoor (als initiator) drie andere topkoren te horen: de Tallis
Scholars, Det Norske Solistkor en the Choir of Trinity Wall Street. De thema’s van de psalmen, zoals machteloosheid
en lijden, maar ook leiderschap, vertrouwen en hoop, zijn juist nu relevanter dan ooit. Met deze psalmen wordt een
positieve boodschap gebracht om zo wereldwijd mensen met elkaar te kunnen verbinden. Een prachtig initiatief in
een moeilijke tijd!

Klik hier voor meer informatie.

Ook voor koren???

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

