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Mededelingen
Beste lezers van de digitale nieuwsbrief ...
Op zaterdagmiddag 28 september 2019 organiseert de Diocesane Instelling Sint-Gregorius (DISG)
in het bisdom Rotterdam een workshop voor kinderkoordirigenten in Langeraar.
Hierbij ontvangt u in de bijlage een flyer van de workshop voor kinderkoordirigenten.
Ben Hillen
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Kerkmuziekdatabase van het Infocentrum nu weer toegankelijk
De volgende on-line bestanden kunt u raadplegen:

On-line bestanden kerkmuziek:
Bladmuziek meer dan 11.500 nummers
Boeken meer dan 800 nummers
Begeleidingen meer dan 2200 nummers
CD’s meer dan 4000 nummers
LP’s meer dan 900 nummers
CD-ROM minder dan 10 nummers
DVD’s minder dan 10 nummers
Muziekcassettes meer dan 300 nummers
Tijdschriften meer dan 20 nummers
Maak gebruik van deze databases met uitgebreide zoekmogelijkheden om nieuw repertoire voor
uw koor te vinden. De muziek is ter inzage in ons Documentatiecentrum.

Nieuwe aanwinsten
Nieuwe aanwinsten van het Documentatiecentrum kerkmuziek NSGV in Rotterdam betreffen een
muziekuitgaven voor diverse koorsoorten, studieboeken en cd’s. U kunt deze inzien op ons
documentatiecentrum aan het Koningin Emmaplein 3, 3016 AA te Rotterdam.
Kijk in de lijst met nieuwe werken of kijk zelf direct in de database om nieuw repertoire voor uw koor
op te zoeken of kom eens in het documentatiecentrum kijken. Het telefoonnummer is: 010 - 281 51
84.

Muziek in de liturgie
Wat zingen we de komende zondagen?

Liturgische kalender C-jaar
De liturgische kalender van het C-jaar (van Advent 2018 t/m Christus Koning 2019) is te
downloaden:
Liturgische kalender van het C-jaar (pdf)

Agenda
Raadpleeg steeds onze website voor de volledige agenda.
U kunt evenementen op het gebied van kerkmuziek, concerten, studiedagen voor publicatie
aanmelden bij redactie Nieuwsbrief.

19-22 september

Musica Sacra Maastricht - Maastricht
www.musicasacramaastricht.nl/
28 september

Impulsdag/workshop voor kinderkoordirigenten - Langeraar
www.nsgv.nl/nieuws Rotterdam
5 oktober

Scratchdag Abraham -oratorium - Brugkerk, Amersfoort
www.dirkzwart.com/cds/150-abraham-oratorium-qhemelluisteraarq
5 oktober

Kerkmuziekdag - Pauluskerk, Emmen
l.winter@bisdomgl.nl
5 oktober

Ontmoetingsdag voor dirigenten - Oranjerie, Roermond
www.sgv-roermond.nl
15 oktober

Symposium Klinkend Erfgoed - Martinikerk, Groningen
www.klinkenderfgoed.nl
3 november

Requiem in Koningshoeven - Abdij O.L.V. van Koningshoeven, Berkel-Enschot
www.kamerkooradparnassum.nl
9 november

Slotconcert St Maartenparade - St.Catharinakathedraal, Utrecht
www.kathedralekoorutrecht.nl

Vacatures
Er is op dit moment 1 vacature in het bisdom Rotterdam.
dirigent/organist te Den Haag
Meld uw nieuwe vacatures aan bij redactie Nieuwsbrief.
U kunt ook het landelijk overzicht van vacatures NSGV raadplegen.
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