GIDS
VOOR
LOKALE
BESTUREN
EN VERENIGINGEN
Breng de World Choir Games naar jouw
dorp/stad/school/koor!

WAT ZIJN DE WORLD CHOIR GAMES EN WELKE
OPPORTUNITEITEN BIEDEN ZE JOUW LOKAAL BESTUUR OF
VERENIGING?
Van 5 tot 15 juli 2020 komen de World Choir Games, de Olympische Spelen voor koren,
naar Vlaanderen. Meer dan 20.000 koorzangers uit meer dan 70 landen strijken dan neer
in de ruime omgeving van Gent en Antwerpen. Daarbij ook heel wat Vlaamse koren.
De World Choir Games is een van de grootste evenementen die Vlaanderen recent in
huis heeft gehaald. Dit zal impact hebben op de bekendheid van Vlaanderen in de
wereld, maar genereert ook van maanden op voorhand aandacht voor de waarde van
zang in onze samenleving, de rijkheid van onze zangcultuur én die van andere culturen.
Dit is hét moment om mee te surfen op deze golf, mensen rond zingen samen te
brengen, cultuurparticipatie een duwtje in de rug te geven, diversiteit positief in het
daglicht te zetten en talentontwikkeling in eigen regio te ondersteunen.
Het festival blijft niet beperkt tot twee grote steden: samen met Event Flanders willen
we er alles aan doen om overal in Vlaanderen het vuur te ontsteken! Ook jouw lokaal
bestuur, vereniging, DKO, school,... kan hier deel van zijn.
Worden jullie helemaal warm van een volksfeest met samenzang waaraan iedereen kan
deelnemen? Liever een groot evenement speciaal voor alle koren en zangers in de
omgeving? Willen jullie een concert organiseren met binnen- en of buitenlandse koren in
één van de prachtige toeristische locaties die je gemeente rijk is? Heb je lokaal een
prachtig zanginitiatief voor mensen die het moeilijker hebben en wil je hen een duwtje
in de rug geven? Of wil je er alles aan doen om lagere scholen weer aan het zingen te
krijgen?
Dat kan allemaal!
Je kan iets organiseren in het voorjaar van 2020 of tijdens de World Choir Games, aan
jullie de keuze. In deze gids reiken we je enkele voorbeelden aan van wat er mogelijk is
Wens je meer informatie? Contacteer mij dan zeker via mail
lieselotte.goessens@wcg2020.be
Hopelijk tot in 2020!

MOGELIJKHEDEN IN DE AANLOOP NAAR DE
WORLD CHOIR GAMES 2020:
DE KOORVLAM REIST DOOR VLAANDEREN,
KOMT DIE OOK BIJ JOU?
In januari 2020 steken we voor het eerst de olympische vlam aan en die zal een half jaar
lang branden in het teken van zingen. De vlam staat voor de olympische leuze ‘deelnemen
is belangrijker dan winnen’ en dat deelnemen vatten we zo breed mogelijk op.
Iedereen kan hier deel van zijn!

De KOORVLAM wil een katalysator zijn voor de participatie en inclusie van iedereen die
op één of andere manier deel wil zijn van de grote koorfamilie die in 2020 de World Choir
Games mag ontvangen.
Positieve waarden uitdragen

De KOORVLAM staat voor de warmte die samen zingen kan verspreiden in onze
samenleving van vandaag. We willen met de vlam de belangrijke sociale waarden
uitdragen waar we samen willen voor staan, zoals openheid, inclusie, duurzaamheid,
respect, diversiteit, zorgzaamheid,...
Toon je aan Vlaanderen en de wereld!

De KOORVLAM zal een half jaar lang rondreizen door Vlaanderen en haar licht schijnen
over zoveel mogelijk zanginitiatieven en koren, zodat we Vlaanderen én de rest van de
wereld kunnen tonen welke rijkheid we hier bij ons te bieden hebben.
Ga zelf aan de slag

Tussen 12 januari en 3 juli 2020 zet je zelf een evenement op waar je de KOORVLAM
ontvangt of zet je een mooi zanginitiatief in jouw buurt in de kijker door er de KOORVLAM
naartoe te brengen. De koorvlam wordt doorgegeven van het ene initiatief aan het
volgende. Op die manier willen we verenigingen en andere culturele partners ook met
elkaar in contact brengen. We hebben enkele concepten ter inspiratie voor jou verzameld
op de volgende pagina’s.

Laat koren en zangers samen vonken geven!
Er zijn in Vlaanderen circa 1.500 koren, ongetwijfeld dus ook in jouw regio! Breng de koren
samen, laat individuele zangers in een ontspannen setting kennis maken met deze koren
en laat de buurt mee genieten van het resultaat.
DOELGROEP
Koren uit de buurt, ook voor zangers met een beetje meerstemmige ervaring.
Kan lokaal of bovenlokaal worden georganiseerd. Ook een fijne optie voor DKO.
WAT
•
•
•
•
•
•
•
•

koren en zangers die anders afzonderlijk werken, zingen een dag samen
een koorleider leert de zangers samen een vijftal liedjes (meerstemmig) zingen,
inclusief het officiële lied van de WCG
bijvoorbeeld van 10u tot 16u
slotoptreden aan het eind van de dag: iedereen samen + eventueel koren apart
op slotoptreden wordt KOORVLAM aangebracht door organisator vorige initiatief
+ kort verslag van het vorige KOORVLAM initiatief
te verwachten: 100 à 500 mensen, zelf te bepalen welk maximum.
best tegen betaling aanbieden, inschrijvingsprijs zelf te bepalen
achteraf brengt een vertegenwoordiger van jouw initiatief de KOORVLAM naar de
volgende organisator en geeft er kort verslag van jullie initiatief

NODIG
•
•
•
•
•
•
•
•

grote zaal voor de workshop, waar iedereen in kan en comfortabel kan bewegen
tweede zaal waar de helft van de mensen in kan, zodat groep kan opsplitsen
voorziening voor de lunch indien nodig
al dan niet een andere zaal, met podium en stoelen, voor het optreden
een koorleider/expert. Je kan hierover contact opnemen met Koor&Stem.
geluidsversterking (microfoons voor de zangleider en DI-boxen voor digitale piano)
partituren van het officiële lied: zal via Koor&Stem gratis beschikbaar zijn
maak zelf off- en online promo voor het evenement

KOSTEN
•
•
•
•
•

huur lokalen/zalen + al dan niet huur podium
honorarium en verplaatsingsonkosten koorleider en begeleider
licentie SABAM: zie https://www.sabam.be/nl/voorgebruikers/muziek/evenementen
geluidsversterking
eten en/of drinken

Organiseer een KOORVLAMconcert
Organiseer een concert in het teken van de WCG met één of meerder koren. Het concert
kan extra speciaal zijn als het koor zelf zal meedoen aan de WCG of als het concert als
benefiet wordt georganiseerd voor een koor dat wil meedoen aan de WCG, maar het
moeilijker kan betalen (een kinderkoor, jeugdkoor, daklozenkoor, vluchtelingenkoor,...).
DOELGROEP
•
•

deelnemers = koor/koren
publiek = iedereen welkom

WAT
•
•
•
•

één of meerdere koren treden op
iedereen leert vooraf het officiële lied van de WCG en zingt het samen op podium
(kan aan het publiek worden aangeleerd zodat iedereen kan meezingen)
KOORVLAM wordt aangebracht door organisator vorige initiatief + kort verslag van
het vorige KOORVLAM initiatief
achteraf brengt een vertegenwoordiger van jouw initiatief de KOORVLAM naar de
volgende organisator en geeft er kort verslag van jullie initiatief

NODIG
•
•
•
•

zaal met podium aangepast aan een kooropstelling
partituren van het officiële lied: zal via Koor&Stem gratis beschikbaar zijn
maak zelf off- en online promo voor het evenement
tickets om te verkopen

KOSTEN
•
•
•
•

huur zaal
indien niet aanwezig: huur podium en toneelbelichting
licentie SABAM: zie https://www.sabam.be/nl/voorgebruikers/muziek/evenementen
kosten drukwerk

Z(SW)INGEN MET DE BUREN!
Tover jouw gemeente/stad om tot een zingende gemeenschap! Voel hoe dat iedereen
dichter bij elkaar brengt en voor de aanmaak van gelukshormonen zorgt. Het is een mooie
investering in cultuurparticipatie, het samenbrengen van mensen, het stimuleren van
samenwerkingen van diverse culturele verenigingen en scholen, en het socio-culturele
engagement van je inwoners.
DOELGROEP
Iedereen uit de buurt, af te bakenen naar keuze
WAT
•
•
•
•
•
•
•

circa 2u zingen met iedereen die daar zin in heeft
een enthousiaste zangleider leidt alles in goede banen (+ muzikant(en))
bij voorkeur biedt je dit gratis aan, maar kan ook betalend, afhankelijk van budget
best met inschrijvingen werken (ook indien gratis), zodat je aantal deelnemers kent
iedereen leert samen het officiële lied van de WCG en zingt het samen
KOORVLAM wordt aangebracht door organisator vorige initiatief + kort verslag van
het vorige KOORVLAM initiatief
achteraf brengt een vertegenwoordiger van jouw initiatief de KOORVLAM naar de
volgende organisator en geeft er kort verslag van jullie initiatief

NODIG
•
•
•
•
•
•
•

een locatie waar iedereen comfortabel in kan (zaal, tent,...): kan staand, maar
voorzie ook stoelen voor mensen die slecht te been zijn
geluidsversterking (microfoon voor de zangleider en DI-boxen voor digitale piano)
tekstblaadjes van het officiële lied: zal via Koor&Stem gratis beschikbaar zijn
helpende handen: werk samen met lokale verenigingen, koren, DKO... om dit samen
te organiseren
een zangleider
indien contact nodig van lokale koren of zangleiders, kan Koor&Stem deze
contacten bezorgen
maak zelf off- en online promo voor het evenement

KOSTEN
•
•
•
•

huur zaal/tent + klein podium voor zangleider/muzikant(en)
honorarium en verplaatsingsonkosten zangleider en muzikanten
licentie SABAM: zie https://www.sabam.be/nl/voorgebruikers/muziek/evenementen
geluidsversterking

Laat je school Z(SW)INGEN!
Tover je school om tot een zingende school! Wij noemen het schoolzangdagen en
Koor&Stem heeft met Doewap en interessant pakket voor jou klaar!
DOELGROEP
kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs
WAT
•
•
•
•
•
•
•

hele dag zingen met alle kinderen van de school bij verschillende docenten
afgewisseld met creamomenten die de school voorziet
de kinderen leren samen het officiële lied van de WCG
rotatiesysteem in 3 groepen (2 zingen, 1 crea)
2 zangdocenten en 1 begeleider van Koor&Stem komen naar de school
slotoptreden aan het einde van de dag, waar het officiële WCG lied wordt gezongen
achteraf brengt een vertegenwoordiger van jouw initiatief de KOORVLAM naar de
volgende organisator en geeft er kort verslag van jullie schoolzangdag

NODIG
•
•
•
•
•

max. 150 kinderen (voor 3 docenten)
1 ruimte waar 50 kinderen gemakkelijk kunnen staan en bewegen
1 grote ruimte waar 150 kinderen samen kunnen staan voor toonmoment
klasleerkrachten die bij de sessies aanwezig zijn
piano

PRIJS
•

•
•

4,5 euro per leerling als introductieprijs (dankzij de steun van provinciale
afdelingen van Koor&Stem bij een eerste maal schoolzangdag op een school.
Opgelet! Voor Brussel geldt deze regeling pas vanaf 2020)
50 euro lesmateriaal voor de school om achteraf mee verder te werken
50 euro huur piano, indien nodig

Meer info: www.doewap.be of neem contact op met Liesbeth.segers@koorenstem.be

Laat het licht schijnen over een sociaal of inclusief
zanginitiatief
Zingen is gezond, maakt mensen gelukkig en brengt mensen samen.
Zang is helend en verbindend en is toegankelijk voor iedereen.
Heel wat initiatieven zetten daarom zang in om mensen die minder kansen hebben in het
leven een houvast te geven, om hen te laten genieten, om hen iets te bieden dat ze samen
kunnen doen met anderen, in de universele taal die muziek is. Of het nu gaat om zingen
met mensen met dementie, zingen met daklozen, gedetineerden, mensen met een
beperking ...: we willen deze initiatieven allemaal in het licht van de KOORVLAM plaatsen
en laten zien aan Vlaanderen en de wereld hoe samen zingen ons allemaal kan verbinden.
WAT
•
•
•
•

KOORVLAM-reporter komt langs bij een sociaal of inclusief project met samenzang
als basis (bv. armoedeproject, contactkoor,...)
indien haalbaar leren aanwezigen het officiële lied van de WCG en zingen ze het
samen (wordt opgenomen door de reporter)
KOORVLAM wordt aangebracht door organisator vorige initiatief + kort verslag van
het vorige KOORVLAM initiatief
achteraf brengt een vertegenwoordiger van jouw initiatief de KOORVLAM naar de
volgende organisator en geeft er kort verslag van jullie initiatief

NODIG
•
•
•
•

je bestaande infrastructuur en werking
versie van het officiële lied, op maat van de aanwezigen: gratis beschikbaar bij
Koor&Stem
eventueel print-out van het officiële lied
neem gerust contact op met ons om samen te bekijken hoe we jouw initiatief in
de reis van de KOORVLAM een plaats kunnen geven

MOGELIJKHEID TIJDENS DE WORLD CHOIR GAMES 2020:
VRIENDSCHAPSCONCERTEN
Vrienschapsconcerten in Gentse en Antwerpse rand
Breng lokale partners samen, ontvang met open armen buitenlandse koren en maak er
een kleurrijk buurt-koorfeest van! Een ideale manier om lokale gemeenschappen samen
te brengen, je wijk te activeren, en mee te genieten van de opportuniteiten van de WCG.
WAT
•
•
•
•
•

Vlaamse en buitenlandse koren zingen om beurten tijdens multicultureel concert
gratis toegankelijk voor publiek (binnen of in openlucht/tent)
koren en publiek verbroederen gezellig bij een hapje en een drankje
een echte ontmoetingsplaats van en voor iedereen uit de buurt
feestelijk karakter

NODIG
•
•

•
•
•
•
•
•

sla de handen in elkaar met andere plaatselijke partners (wijkcomité, buurtwerking,
koren in de buurt, andere socio-culturele verenigingen)
registreer je als organisator van een vriendschapsconcert bij INTERKULTUR
(www.wcg2020.com). Als organisator heb je geen inschrijvingskosten voor deze
specifieke activiteit)
fijne locatie, kan binnen of buiten
podium of verhoogde plaats waar het koor op kan staan (bv. trappen van een
speciaal gebouw)
theaterbelichting om het koor uit te lichten
indien gewenst stoelen, afhankelijk van concept en locatie
fijne inkleding van de locatie en/of het podium, naar wens (bv. speciale belichting
als je popkoren wil ontvangen, originele inkleding podium,...)
als het organiserende koor ook deelneemt aan competities WCG in ene helft, is het
aan te raden om dit vrienschapsconcert in de andere helft te organiseren

KOSTEN
•
•
•
•
•

huur locatie of tent,...
huur podium en/of stoelen indien nodig maar niet aanwezig
huur belichting
licentie SABAM: zie https://www.sabam.be/nl/voorgebruikers/muziek/evenementen
WCG brengen buitenlandse koren bij jou. Zorg voor goede ontvangst & snack

Vrienschapsconcerten buiten Gent en Antwerpen
Breng de WCG ook naar jouw gemeente/stad! Een kleurrijk concert of zelfs festivalletje
kan de aanleiding zijn voor een lokaal cultuurfeest, maar kan ook voor de buitenlandse
koren de ideale kennismaking zijn met onze regio. Misschien wel de ideale gelegenheid
om de banden aan te sterken met jouw zustergemeente/-stad?
WAT
•
•
•
•
•

buitenlandse koren worden hartelijk ontvangen in jouw gemeente/stad en kunnen
er leuke dingen ontdekken over onze regio
Vlaamse en buitenlandse koren zingen om beurten tijdens multicultureel concert
Gratis of met tickets, naar keuze
Binnen of in openlucht
feestelijk karakter

NODIG
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

sla de handen in elkaar met andere plaatselijke partners
leg contact met plaatselijke koren (je kan hiervoor aankloppen bij Koor&Stem)
registreer je als organisator van een vriendschapsconcert bij INTERKULTUR
(www.wcg2020.com). Als organisator heb je geen inschrijvingskosten voor deze
specifieke activiteit)
fijne locatie, binnen, in openlucht, in tent,...
podium of verhoogde plaats waar het koor op kan staan (bv. trappen van een
speciaal gebouw)
theaterbelichting om het koor uit te lichten
indien gewenst stoelen, afhankelijk van concept en locatie
fijne inkleding van de locatie en/of het podium, naar wens (bv. speciale belichting
als je popkoren wil ontvangen, originele inkleding podium,...)
als het organiserende koor ook deelneemt aan competities WCG in ene helft, moet
dit vrienschapsconcert in de andere helft georganiseerd worden
een mogelijkheid voor de buitenlandse koren om iets van de omgeving te zien en
om jouw regio te leren kennen (bv. rondleiding, activiteit, proeven plaatselijke
specialiteiten,...)

KOSTEN
•
•
•
•
•

huur locatie, indien van toepassing
huur podium en/of stoelen indien nodig maar niet aanwezig
huur belichting
licentie SABAM: zie https://www.sabam.be/nl/voorgebruikers/muziek/evenementen
WCG brengen buitenlandse koren bij jou. Zorg voor goede ontvangst & snack

