
 
 
 
 
Aan de kerkkoren in het bisdom Roermond 
en alle koren die verbonden zijn met de activiteiten 
van de St.-Gregoriusvereniging 
 
 
Roermond, juli 2018 
Betreft: Uitnodiging workshop Gregoriaans 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Graag zou het bestuur van het Verbindend Netwerk Koorzang Limburg (VNK-Limburg) in 
samenwerking met de Sint-Gregoriusvereniging Roermond (SGV-Roermond) u attenderen op de 
gelegenheid (opnieuw) kennis te maken met de eeuwenoude muziekstijl Gregoriaans tijdens de 
Limburgse Koordagen 2018. Tot enkele jaren geleden werd in het merendeel van de Limburgse 
kerken op zondag gregoriaans gezongen. Nog steeds wordt in menige Limburgse parochiekerk bijna 
wekelijks deze rijke traditie levend gehouden. 
 
Het thema van de Limburgse Koordagen 2018 is “Creativiteit vanuit traditie”. Daarbij aansluitende 
geeft het festival de perfecte gelegenheid om kennis te maken met zulk een oude traditie: de 
Gregoriaanse muziek. Het Gregoriaans staat namelijk bekend als een van het oudst bewaarde 
culturele erfgoed van onze westerse beschaving en daarom genoeg reden om deze traditie voort te 
zetten. 
 
Het VNK-Limburg en SGV-Roermond nodigen u dan ook uit om de workshop Gregoriaans bij te 
wonen. De workshop wordt verzorgd door de voorzitter van de Sint-Gregoriusvereniging, tevens 
vicaris voor liturgie en kerkmuziek van het Bisdom Roermond Ed Smeets. Hij doceert Gregoriaans op 
verschillende pastorale opleidingen van het bisdom en geeft met grote regelmaat workshops en 
lezingen. 
 
Heeft u al enige kennis van het Gregoriaans of juist nog nooit van deze eeuwenoude muziek 
gehoord? Kom dan gratis kennis maken met deze oude traditie tijdens de workshop Gregoriaans op 
zaterdag 6 oktober om 13:15 uur in TheaterHotel De Oranjerie te Roermond. Inschrijven hiervoor 
kan tot 1 september via het inschrijfformulier op de website van het VNK-Limburg: www.vnk-
limburg.nl.  
 

Tijdens de Limburgse Koordagen vinden ook nog andere workshoponderdelen plaats. Een voorbeeld 
hiervan is de koor make-over, waarbij diverse aspecten van een koor onder de loep worden 
genomen. Denk daarbij aan zangtechnische elementen, podiumpresentatie, houding en uitstraling. 
Ook vindt parallel aan het Limburgs Kinderkorenfestival het ZingDOOR!-festival plaats. Dit festival is 
speciaal voor kinderkoren, maar ook voor kinderen die (nog) niet bij een koor zingen. Meer 
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informatie over het gehele workshopaanbod tijdens de Limburgse Koordagen 2018 en de 
inschrijfmogelijkheden vind u op de website van het VNK-Limburg: www.vnk-limburg.nl. 
 
Wij hopen van harte uw inschrijving voor de workshop Gregoriaans, en/of een van de andere 
workshops,  tegemoet te mogen zien.  
 
Voor meer informatie over het workshopaanbod tijdens de Limburgse Koordagen kunt u contact 
opnemen met Mara Daniëls, projectmedewerker Huis voor de Kunsten Limburg (e. 
mdaniels@hklimburg.nl / t. 0475-399286). 
 

Met muzikale groet, 
 
Namens het bestuur van het VNK-Limburg en de SGV-Roermond, 
 
Jeu Smeets  
Voorzitter VNK-Limburg 
 
Ed Smeets 
Voorzitter SGV-Roermond 
Gedelegeerde liturgie & kerkmuziek 
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