
Oproep	  tot	  het	  inzenden	  van	  koorwerken	  voor	  het	  Vlaams	  Radio	  Koor:	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  de	  World	  Choir	  Games	  2020	  lanceren	  het	  Vlaams	  Radio	  Koor	  en	  
ComAV	  een	  productie	  met	  nieuwe	  Vlaamse	  Koormuziek.	  	  
	  
Doel	  van	  de	  productie	  is	  het	  genereren	  van	  promotie	  voor	  de	  geselecteerde	  
componisten,	  het	  Vlaams	  Radio	  Koor	  en	  de	  Vlaamse	  koormuziek	  in	  het	  algemeen.	  
Via	  deze	  weg	  willen	  we	  oproepen	  om	  bestaande	  (21e	  eeuwse)	  of	  nieuwe	  koorwerken	  in	  
te	  zenden	  van	  maximum	  4	  minuten.	  
	  
Er	  is	  ruimte	  en	  budget	  om	  +-‐15	  werken	  op	  te	  nemen.	  	  
	  
De	  geselecteerde	  stukken	  worden	  opgenomen	  o.l.v.	  Bart	  Van	  Reyn	  en	  uitgebracht	  via	  
Spotify	  en	  Itunes.	  Ze	  worden	  tevens	  opgenomen	  in	  de	  programmatie	  van	  het	  Vlaams	  
Radio	  Koor.	  
	  
Deze	  productie	  is	  het	  begin	  van	  een	  nieuw	  lange	  termijn	  partnerschap	  tussen	  het	  VRK	  
en	  ComAV	  in	  het	  kader	  van	  het	  promoten	  van	  Vlaamse	  componisten.	  
	  
	  
Richtlijnen:	  
	  

• Bestaande	  werken	  uit	  de	  21ste	  eeuw	  of	  nieuw	  geschreven	  werk	  van	  max.	  4min.	  
	  
• 24-‐koppig	  koor	  (6+6+6+6	  of	  3+3+3+3+3+3+3+3	  of	  …)	  a	  capella	  of	  koor	  met	  

piano	  (geen	  orgel)	  
	  

• Indien	  er	  tekst	  gebruikt	  wordt	  dient	  deze	  rechtenvrij	  te	  zijn	  of	  nieuw	  geschreven.	  
	  

• Deadline	  om	  door	  te	  sturen	  is	  uiterlijk	  1	  AUGUSTUS.	  Alle	  werken	  dienen	  
opgestuurd	  te	  worden	  in	  PDF-‐formaat	  naar	  adl@brusselsphilharmonic.be	  	  (Alain	  
De	  Ley).	  

	  
Opname:	  
	  

• mogelijks	  een	  deel	  in	  augustus	  en	  een	  deel	  later	  dit	  jaar	  (daarover	  snel	  
duidelijkheid	  -‐	  sowieso	  klaar	  tegen	  de	  World	  Choir	  Games)	  
	  

• VRK	  draagt	  het	  project	  financieel.	  
	  
Selectie:	  
	  

• geen	  anonieme	  selectie;	  het	  is	  geen	  wedstrijd	  
	  

• overleg	  met	  ComAV	  voor	  de	  selectie,	  maar	  VRK	  krijgt	  het	  laatste	  woord.	  
	  
	  
	  
	  



	  
WAT	  ZIJN	  THE	  WORLD	  CHOIR	  GAMES?	  
	  
Van	  5	  tot	  15	  juli	  2020	  komen	  de	  World	  Choir	  Games,	  de	  grootste	  koorwedstrijd	  ter	  
wereld	  naar	  Vlaanderen.	  Op	  vraag	  van	  de	  Vlaamse	  overheid	  neemt	  Koor&Stem	  de	  
organisatie	  hiervan	  op	  zich.	  Er	  worden	  500	  koren	  verwacht	  (goed	  voor	  zo’n	  25.000	  
zangers)	  die	  kunnen	  deelnemen	  in	  27	  categorieën.	  Zie	  www.wcg2020.be	  voor	  meer	  
info.	  	  
	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  

	  	  	   	  
	  
	  


