13de Editie van de Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen – Maasmechelen
van 2 tot 4 oktober 2015
Observatiestage voor studenten koordirectie
Tijdens het eerste weekend van oktober vindt de 13de editie van de Internationale Koorwedstrijd
Vlaanderen-Maasmechelen plaats in het Cultuurcentrum te Maasmechelen. Er zijn 12 topkoren uit alle
windstreken te gast die het tegen elkaar opnemen om een internationale jury te overtuigen van hun
artistieke kwaliteiten. Koor&Stem en de wedstrijdorganisatie willen jonge dirigenten de kans geven
om deze wedstrijd van dichtbij mee te maken in de vorm van een observatiestage.
De dirigenten zullen tijdens deze stage gecoacht worden door Luc Anthonis, docent koordirectie aan
het Koninklijk Conservatorium te Antwerpen. Het is een ideale gelegenheid om nieuwe composities te
leren kennen, maar ook om aandacht te hebben voor koorklank, stijlkennis, repertoirekeuze... .
Kortom, je krijgt de kans om kritisch te (leren) luisteren naar een live optreden. Het lijkt wel alsof je in
een schaduwjury zetelt zoals het jongerenpanel De Zes/Les Six in de Koningin Elisabethwedstrijd.
De deelnemers bespreken de optredens samen met Luc Anthonis tussen de wedstrijdblokken door om
op deze manier hun vragen, opmerkingen en mening te leren verwoorden. De deelnemende dirigenten
krijgen tevens de gelegenheid om te netwerken in de VIP-ruimte. Zo kunnen de deelnemers dirigenten
en componisten uit binnen- en buitenland ontmoeten.
Meer info over de wedstrijd en de deelnemende koren vind je op http://www.ikv-maasmechelen.be
Indien je wenst te overnachten in de omgeving, kan je volgende website raadplegen:
http://www.toerismemaasmechelen.be
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Inschrijvingsformulier voor de observatiestage van studenten koordirectie
Naam & Voornaam:
Adres:
GSM:
E-mail:
Wenst deel te nemen op (gelieve de juiste optie aan te kruisen)

o
o
o

zaterdag 3 oktober 2015 van 10.00 tot 17.00u
zondag 4 oktober 2015 van 11.00 tot 16.00u
zaterdag 3 én zondag 4 oktober 2015

Het inschrijvingsgeld:
1. voor zaterdag OF zondag bedraagt € 25 (inclusief middagmaal)
2. voor zaterdag EN zondag bedraagt € 50 (inclusief 2x middagmaal én avondmaal op zondag)
Graag inschrijven voor 21 september 2015!
De inschrijving is pas definitief door overschrijving van het vooropgestelde bedrag uiterlijk tegen
28 september op rekening : IBAN BE07 3631 0344 3466
met vermelding “Observatiestage” + naam en voornaam deelnemer
Secretariaat: Gert Vanderlee, Gemeentehuis, Heirstraat 239, B-3630 Maasmechelen
Tel.: +032 (0)89 76 96 68 – Fax +32 (0)89 72 18 15
E-mail: info@ikv-maasmechelen.be
Website: www.ikv-maasmechelen.be
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