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Programma's muziekdagen bekend

De programma’s van de vijfde Dag van de Kerkmuziek en de Limburgse Koordagen zijn bekend. Beide
evenementen vinden in het weekeinde van 6 tot en met 8 oktober plaats in Roermond.
De Dag van de Kerkmuziek begint op zondagmiddag om 14.00 uur in de Caroluskapel in Roermond en wordt
afgesloten in de kathedraal. Er is een orgelworkshop door Jean-Pierre Steijvers en een workshop gregoriaans
door Cyriel Tonnaer. Tijdens deze middag wordt ook ‘Jubelt voor God’ gepresenteerd, een verzameling
psalmen van Ad Voesten. Kamerkoor ‘Contrast’ zal er medewerking aan verlenen. Ook het mooiste werk van
de Heerlense organist en componist Jan Seevens wordt die middag gepresenteerd wordt, door ‘Capella sine
nomine’ onder leiding van Jo Louppen.
De Dag van de Kerkmuziek wordt afgesloten met een gezongen vesperdienst om 17.00 uur in de kathedraal, met
gezangen uit beide genoemde bundels die op deze middag gepresenteerd worden. Bij deze gezongen
vesperdienst zal bisschop Mgr. Frans Wiertz voor de laatste keer als bisschop van Roermond bij de
Gregoriusvereniging aanwezig zijn. Voor die gelegenheid is een mooi afscheidslied geschreven. Alle informatie
en de mogelijkheid aan te melden, is te vinden op de website van de St.-Gregoriusvereniging.
Limburgse Koordagen
Van vrijdag 6 tot en met zondagavond 8 oktober worden in de Oranjerie in Roermond de Limburgse Koordagen
gehouden. Dit evenement begint op vrijdagavond om 20.00 uur met het Groot Limburgs Koorgala. Liefhebbers
van koorzang kunnen dan kennismaken met een zeer groots repertoire aan koormuziek. Philharmonie
zuidnederland verzorgt deze avond een concert in samenwerking met de Heerlense Oratoriumvereniging en het

Venrays Mannenkoor. Een uniek samenwerkingsconcert met meer dan 100 koorzangers.
Ouder wordende stem
Op zaterdag is een vervolg plaats van de workshop ‘Ouder wordende stem’, waaraan eerder enkele honderden
zangers deelnamen. Voor hen, maar ook voor allen die eerder niet in de gelegenheid waren, geeft Harrie
Spronken deze workshop nog een keer op zaterdag 7 oktober om 13.15 uur. Hans Leenders geeft een workshop
voor dirigenten die (nadere) kennis willen maken met gregoriaans. Deze vindt plaats op zaterdagmiddag 7
oktober om 14.15 uur. Aanmelden voor workshop .
Op zaterdagavond staat om 20.00 uur de concertavond Enjoying the great Choirs op het programma, geheel in
het teken van Engelse koormuziek. Vier koren geven deze avond acte de présence. Het gaat om gemengd koor
Crescendo uit Doenrade en ensemble Canto Rinato onder leiding van Anton Kropivšek en koor Vocal Sollys,
kamerkoor en kamerorkest Concertato onder leiding van Steven van Kempen. In totaal brengen ongeveer 140
zangers en zangeressen en 40 instrumentalisten Engelse koormuziek en werken van de bekende Engelse
componist John Rutter ten gehore.
Open Limburgs Koorfestival
Het hele weekend vindt ook het Open Limburgs Korenfestival plaats. Voor alle informatie zie de website van
VNK Limburg. Het Nederlands Koorfestival organiseert het wedstrijdelement van de Limburgse Koordagen.
Het NKF viert dit jaar zijn 50-jarig jubileum. Een feestelijk jaar, dat wordt gevierd met twaalf provinciale
korenfestivals als opmaat naar de Landelijke NKF-finale. Een primeur voor Limburg, omdat de eerste
Provinciale NKF-vompetitie in onze provincie plaatsvindt. Het vormt de eerste fase van een nieuw beleidsplan
waarin het NKF als neutraal boegbeeld van de Nederlandse koorwereld inzet op verbinding en verbreding van
het draagvlak van de Nederlandse koorcultuur.
Meer weten over de Dag van de Kerkmuziek
Meer weten over de Limburgse Koordagen

