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De laatste Nieuwsbrief is inmiddels een tijdje
geleden. Reden? Geen nieuws! Corona houdt
maar aan, zeker voor de koren. Weliswaar zijn de
mogelijkheden weer wat ruimer dan enkele
maanden geleden, maar de zorgen om eigen en
elkaars gezondheid blijken groot.
We hopen dat de zomer van 2021 voor de koren
een omekeer ten goede met zich meebrengt. Het
bestuur van de Sint Gregoriusvereniging dankt in
ieder geval allen die bereid zijn zo gauw het weer
(echt) kan de draad weer op te pakken!

Koorgeleide

Limburgs Communiekoor
op de Limburgse Koordag 3 oktober 2021

De SGV heeft een Communieliedjesmap uitgegeven.
Op veel plaatsen is daar enthousiast uit gezongen.
Kinderen die de liedjes graag gezongen hebben of
nog gaan zingen bij hun eerste Communie zijn allen
uitgenodigd om tijdens de Limburgse Koordag deel
te nemen aan het ZingDOOR!-festival: hét kinderen jeugdfestival, waarin samen zingen centraal
staat. We hopen dat bij alle kinder- en schoolkoren
dit jaar ook een Limburgs Communiekoor kan
klinken! Tijdens het festival worden workshops
rond zang en muziek speciaal voor kinderen en
jeugd kosteloos aangeboden. Lees hier.

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 juni 2021. U kunt
het blad hier vinden, alsook het online-archief.
En hier vindt u alle Do – ut – des – bladmuziek!
Aanleveren
informatie
volgende
Nieuwsbrief
kan hier.

Aanmelden
voor
deze
Nieuwsbrief
kan hier.

Vanaf nu is het mogelijk uw onderscheidingen
digitaal aan te vragen en ook een volledig
ingevulde oorkonde te ontvangen. Zie onze site.

Noveengebed
voor mgr.
Harrie Smeets
U vindt alle
informatie
en het gebed hier.

Ik zing want ik ben blij map & cd
Liedjes EH Communie. Lees hier. Bestel hier.

Meld uw
koor aan bij
Mijn VNK-L!
Waarom?

Je zet je koor
letterlijk op de (koren-)kaart, je meldt
gemakkelijk evenementen aan en het is
gemakkelijk voor het aanvragen van
subsidies. Maar bovenal: je neemt deel
aan hét Korennetwerk Limburg! Lees hier

Ten tijde van corona

Stemvorming met Rob

Nieuwsbrief VNK-L
Lees het laatste nieuws hier!
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.

DRAPO: Limburgse
vlaggen- en vaandelcultuur

Op verzoek van VNK-L verzorgt Rob
Meijers een viertal online zanglessen. Zo
houden we de stem in conditie, ook als
we lang niet zingen samen.

Doe hier (gratis) mee!

Zomercursus Gregoriaans
2021 augustus - Den Haag
Zomercursus Gregoriaans 2021
23 – 27 augustus 2021
Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert,
in nauwe samenwerking met de afdeling Oude
Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een
bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze
cursus vindt plaats in de Kloosterkerk in Den
Haag. Voor alle info lees hier.

Speciaal bij gelegenheid van het
Sint Jozefjaar heeft het kerkbestuur
Smakt een draagspeldje laten
maken van St. Jozef (hoogte
2,5 cm, voorzien van drukker).
Het is voor € 1,50 p.st. te
bestellen langs deze weg.

De vlaggen en vaandels van het
Limburgse verenigingsleven zijn
kleurrijke documentatie en een rijk
regionaal erfgoed. DRAPO documenteert
dit erfgoed en stelt verenigingen in staat om
hun vlag(gen)/vaandel(s) in het zonnetje te zetten.
Ook het vaandelbezit van zangkoren is voor deze
collectie relevant. Enkele koren hebben al uit
eigener beweging contact opgenomen.
Het SHCL zou u dankbaar zijn als u ook uw
verenigingsvaandel(s) aan limburgsevaandels.nl
wilt toevoegen. Daarvoor is alleen een digitale
foto nodig. Kosten zijn hier niet aan verbonden, de
website heeft geen commerciële bedoeling, plaatst
geen cookies en vraagt niet om privacygevoelige
informatie. De online-galerij is gratis en
publiekelijk toegankelijk. Meld u hier aan!

Welkom bij de SOL Orgelfestival 2021
Lees hier alle informatie over concerten

Orgelkring Roermond herdenkt sterfdag J.S. Bach

Op 28 juli 2020 was het 270 jaar geleden dat J.S.
Bach overleed. Dit werd herdacht met een orgelconcert. Gezien de grote interesse heeft de Stichting Orgelkring Roermond besloten hier
een jaarlijks terugkerend evenement van te maken. Daarom organiseren zij op woensdag 28 juli 2021 weer een orgelconcert in de Sint
Christoffelkathedraal in Roermond. Het orgel zal worden bespeeld door Jean-Pierre Steijvers. Aanvang 20 uur. Entree € 10,- p.p..

Links
Huis van de Kerkmuziek
Orgelkring Kerkrade
Orgelkring Roermond
Stichting Samenwerkende Orgelvrienden Limburg
Verbindend Netwerk Koorzang Limburg – VNK-L
muziektheoriemaastricht.nl
Kerkliedwiki
Koor & Stem
RICK 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
Kerkmuziek.nu
Kerkzang.nl
Internationaal gregoriaans festival te Watou 2022
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
Nationale Raad Voor Liturgie – NRL
Stichting Maestro
Kerkrade zingt
Kerkelijke Stichting St.-Gregorius Den Bosch

