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De zomervakantie is in onze regio voorbij. Een nieuw seizoen/werkjaar gaat van start.
Een moment om je bepaalde dingen af te vragen…
 Koordirigenten, op zoek naar nieuw repertoire, denken:
Waar haal je het vandaan?
 Kinderkoordirigenten willen graag weten:
Kom en zing! Maar hoe?
 Parochiebesturen en organisten stellen de vraag:
Wat doen we met onze klokken en orgels?
 Penningmeesters vragen zich af:
Hoe komen we aan extra inkomsten voor ons koor?
 En de lezers van deze nieuwsbrief denken:
Wat organiseert de KSSG in 2015-2016?
Misschien kunnen onderstaande berichten de weg wijzen naar antwoorden op deze vragen!

Waar haal je het vandaan?
Eén van de belangrijkste werkzaamheden van een dirigent is het
zoeken naar geschikt repertoire voor zijn koor. Er is een
overvloed aan repertoire voor kerkkoren beschikbaar, maar hoe
vind je muziek die kwalitatief goed is én die ook past bij de
mogelijkheden van je koor?
We nodigen dirigenten van gemengde koren uit voor een
contact- en studiedag over dit onderwerp op zaterdag 26
september in Hoorn. Deelnemers mogen van tevoren laten
weten waarnaar ze op zoek zijn!
Lees hier de uitnodigingsbrief met alle gegevens.

Kom en zing! Maar hoe?
Veel parochies en musici hebben hem al aangeschaft: de nieuwe
kinderzangbundel Kom en zing! die op 30 mei jl. is verschenen.
Misschien vragen zij zich nu af: Hoe kunnen we de bundel in de
praktijk gebruiken? Hoe kun je kinderen de liederen aanleren?
Hoe kun je de liederen begeleiden? Welke liederen zijn geschikt
voor de jongste en welke voor de oudere kinderen?

Op zaterdag 31 oktober is er in de Willibrorduskerk in Heiloo een
studie- en zangmiddag rondom Kom en zing!
De bekende kinderkoordirigent Jan Maarten Koeman en Bert
Stolwijk maken de dirigenten wegwijs in het repertoire en de vele
mogelijkheden van deze zangbundel. Er zal veel gezongen
worden en dat wordt nog leuker als dirigenten hun
kinderkoorleden meenemen!
Lees meer op de website van Kom en zing!
En voor wie hem nog niet heeft: bestel de bundel hier.

Wat doen we met onze klokken en orgels?
Veel orgels, luidklokken, carillons en torenuurwerken behoren tot
het klinkend erfgoed. Hoe behouden en onderhouden we dit?
Wat is de toekomst hiervan nu kerkgebouwen sluiten of een
andere bestemming krijgen? Deze onderwerpen komen aan de
orde tijdens een symposium op vrijdag 11 september in Alkmaar,
dat georganiseerd wordt door o.a. het Platform Klinkend Erfgoed.
(Klik op de logo’s hiernaast voor meer informatie over dit
platform).
Parochiebesturen, kosters, organisten en ieder die
geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom. Lees hier
de uitnodiging.

Hoe komen we aan extra inkomsten voor ons koor?
Nieuwe bundels – Kom en zing! – voor het kinderkoor?
Een goede piano voor het repetitielokaal?
Koorkleding aanschaffen?
Voor iedere non-profitorganisatie, dus ook voor kerkkoren, is het
nu mogelijk om extra inkomsten te verwerven via SponsorKliks.
Meld uw koor aan bij SponsorKliks en zorg dat de koorleden, hun
familieleden en kennissen en ieder die het koor een warm hart
toedraagt hun online-aankopen voortaan doen via
sponsorkliks.com.
Ook parochies kunnen zich aanmelden!
Klik op het logo hiernaast voor meer informatie.

Wat organiseert de KSSG in 2015-2016?
Naast de al genoemde activiteiten, zijn we ook bezig met het
organiseren van een basiscursus cantor in Wieringerwerf, een
basiscursus dirigent in Haarlem, drie studiedagen voor
organisten in Amsterdam, Assendelft en Schagen. En we hebben
plannen voor een basiscursus gregoriaans in de regio
Heemskerk.
Let op:
In het voorjaar van 2016 organiseren we
een groot KERKKORENFESTIVAL.
Er kan een aantrekkelijke prijs worden verdiend
in de vorm van een geldbedrag.
In onze volgende nieuwsbrief zullen we hierover meer melden.
Noteer alvast de datum: zaterdag 23 april 2016.

We houden u op de hoogte!
Heeft u deze nieuwsbrief via iemand anders gekregen? Schrijft u
zich dan hier in om deze voortaan rechtstreeks in uw mailbox te
krijgen.
En als u nog andere vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op!
Kerkelijke Stichting St. Gregorius
in het bisdom Haarlem-Amsterdam
Kruisweg 69
2011 LB HAARLEM
T: 023 511 26 86 (niet op woensdag)
E: BStolwijk@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

