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Zou het dan toch…? Het lijkt er toch wel op 

dat we stilaan weer aan het zingen komen!  

God geve het! Betekent dat er ook weer wat 

Nieuws te melden is, voorzichtig… 

 

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

 
Aanleveren                                            Aanmelden 
informatie                                                    voor  
volgende                                                   deze 
Nieuwsbrief                                         Nieuwsbrief                                        
kan hier.                                                     kan hier. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 
 

Helaas konden de Limburgse Koordagen in 
2020 niet in haar oorspronkelijke vorm 
plaatsvinden. De coronacrisis maakte het 
onmogelijk om een goed alternatief op te 
zetten. We kijken daarom uit naar een nieuwe 
editie op 3 oktober 2021 in TheaterHotel De 
Oranjerie in Roermond. Het thema van de 
Limburgse Koordag 2021 is dit jaar ‘Bek on 
stage!’ Lees hier het volledige programma en 
wees welkom! 
 

In het bijzonder vragen we aandacht voor: 
 

 
 

Om 12.15 uur vindt in de Munsterkerk te 
Roermond een ingetogen muzikale herdenking 
plaats, met mooie koor- en orgelmuziek, met 
werken van o.a. Fauré, Mendelssohn en 
Oosterhuis. Een ensemble onder leiding van 
Steven van Kempen en deken Ed Smeets 
verzorgen deze muzikale herdenking. Alle 
deelnemers aan de Koordag, maar ook alle 
andere belangstellenden, zijn van harte 
welkom (vrije toegang). Lees hier alle info! 
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Frans Bullens’ 
composities worden 
graag en vaak 
gezongen. In 
coronatijd 
verscheen van zijn 
hand een 
aangepaste en 
toegankelijke Mis 
die door menige  
zanger en organist is uitgevoerd. Tijd om Frans 
en zijn inspiratie beter te leren kennen! Dat 
kan! Tijdens de Limburgse Koordag op 3 
oktober zal Frans over zijn werk vertellen en er 
veel van laten horen. Zijn workshop vindt 
plaats in de refter van de bisdomgebouwen 
(Swalmerstraat 100), en wel van 13 tot 14 uur. 
Hier vindt u alle info  
en mogelijkheid tot aanmelding. 

 

Dirigentenontmoeting 
Ga samen met andere dirigenten in gesprek. 
Welke trends en ontwikkelingen spelen er in de 
koorwereld? Ontmoet elkaar en wissel 
gedachtes en ideeën uit. 
Er is veel ruimte om ervaringen uit te wisselen. 
Dion Ritten zal vertellen over CantaRode. Er is 
informatie over de nieuwe dirigentenopleiding 
en een variant van Maestro 2.0 
Tijdens de Limburgse Koordag, 3 oktober te 
Roermond, van 14 tot 16 uur in de refter van 
het bisdom (Swalmerstraat 100). 
Lees hier alle info. Ook voor aanmelding. 

 

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 

 

Nieuwsbrief VNK-L 
 

Lees het laatste nieuws hier! 
 

Aanmelden voor de  
nieuwsbrief kan hier. 

 
 

Website Orgelkring Kerkrade 

 
 Orgelconcert Venray 19 september 
 Sint Petrus’ Bandenkerk  
 in Venray 
 

 U kunt dan luisteren naar minder bekende,   
 maar zeker niet minder mooie composities;  
 liederen en aria’s van o.a. 
 Vivaldi, Händel en  
 Purcell.  
  
 De musici zijn de  
 sopraan Danny Van  
 Hoof en organist  
 Erwin  
 Van Bogaert  
 uit Belgie.                                                 Lees hier. 
 
 
 
 

 
10 jaar gerestaureerd orgel Vrangendael 
 

11 september Nationale Orgeldag: drietal 
optredens verzorgd door jonge orgelbespelers. 
 

27 november: Ton Koopman Adventsconcert.  
 

Lees hier alle info. 
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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 
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