Nieuwsbrief

nr. 76 (augustus 2020)

Sint Gregoriusvereniging

in het Bisdom Roermond

www.sgv-roermond.nl Swalmerstraat 100 6041 CZ Roermond  0475-386725 e-mail: secretaris@sgv-roermond.nl

Wel of niet…?
Onder hele strikte
omstandigheden zouden de
koren in principe weer mogen
beginnen. Maar voor menig koor
lijkt het haast onmogelijk te
voldoen aan de voorschriften,
met afstanden onder elkaar en
ventilatie conform normen,
waarbij de grootte van de ruimte
ook nog eens een meebepalende
factor is…
Het wordt er allemaal niet makkelijker of ‘leuker’ op… Maar
menige koorzanger hoor je ook zeggen: ‘Ik wil wel, maar durf
niet…!’ Dat is alleszins begrijpelijk. Het lijkt ons ook dat elke
zanger zich prettig en vooral veilig moet kunnen voelen. Ons
allemaal wordt daarom vooralsnog veel geduld gevraagd…
Voor kerkkoren geldt ook dat een goed overleg met het
kerkbestuur raadzaam is: een kerkkoor is immers een
werkgroep van de parochie en derhalve is het kerkbestuur
(eind)verantwoordelijk.
We hopen en bidden dat we spoedig weer gewoon mogen gaan
zingen, al zal het zijn in een nieuwe situatie. Het kan en zal
helpen als we elkaar bemoedigen om toch weer te beginnen, en
tegelijk groot geduld op te brengen om opnieuw een weg te
vinden in de ontstane situatie.

Cantorcursus 2020

Al jaren promoot de SGV naast de koren de cantor. Met
regelmaat worden er cantorcursussen verzorgd, met
steeds enthousiaste deelnemers. Wie had kunnen
denken dat corona het fenomeen ‘cantor’ ineens in veel
parochies prominent naar voren zou schuiven?
Om al deze cantores de kans te geven zich te verdiepen
in hun dienstwerk en de nodige bagage mee te nemen
biedt de SGV ook dit jaar weer een cantorcursus aan en
wel in Roermond in de periode oktober – november.
Nadere info volgt in volgende editie!
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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 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.

Is uw koor al aangemeld bij
Mijn VNK-L? Niet? Doe het
dan hier! Waarom?
Je zet je koor letterlijk op de
kaart, je meldt gemakkelijk
evenementen aan, het is
gemakkelijker voor het
aanvragen van subsidies en… je neemt deel aan hét
Korennetwerk van Limburg!
Bereikbaarheid Sint-Gregoriusvereniging
Vanwege de coronaperikelen is het secretariaat wat beperkter
geopend geweest dan voorheen.
Voortaan is er ook een aanpassing in de tijden:
secretariaat en documentatiecentrum zijn telefonisch te
bereiken maandag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur,
en woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur.
www.sgv-roermond.nl
info@sgv-roermond.nl
Telefoon: 0475 - 386 725

Wonen in liederen
Podcast Abdij Averbode
Jos Bielen, norbertijn van Averbode en docent
kerkmuziek, verzorgt tweemaal per maand een
liedmeditatie bij een kerklied. Achtergronden bij tekst
en muziek, verkenning van achterliggende
Bijbelverhalen, de uitvoering van het lied…
het komt allemaal aan bod in verhalen
van ongeveer 15 minuten.
Hier kun je een voorbeeld beluisteren.
Deze liedmeditaties worden aangeboden in een
abonnementsformule aan € 15 per jaar.

Hier kan men zich aanmelden.

Promo 2021

Alternatief Orgelfestival 2020

Het komt niet vaak voor, maar mag het een keer…?
Beide concerten hierboven en beneden zijn ‘uitverkocht’.
Het maximale aantal bezoekers van 100 is beide keren
bereikt. En dat zelfs ruimschoots van te voren!
Mooi toch!?

Uitverkocht!

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 2021
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

