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Open singing
OPEN SINGING
Tom Johnson (BE)

De happening start met een ‘Warming up’ waarin alle deelnemende koren in samenzang kennis
maken met eenvoudig samenzangrepertoire en canons. Het vreugdevol samen zingen staat in
dit eerste festivalblok centraal. In de ‘Open singing’ slaan de deelnemende koren nogmaals de
handen in elkaar. Ze laten zich betoveren door enkele eenvoudige, maar pittige en swingende
liederen voor gelijkstemmig jeugdkoor.
De bevlogen en energieke dirigent Tom Johnson neemt de zangers mee op sleeptouw tijdens
deze twee samenzangmomenten.

In the spotlight
IN THE SPOTLIGHT
Hans Helsen (BE)

“beVOICEd” wil telkens een Vlaamse componist ‘in de spotlight’ zetten. Voor de eerste editie
van de happening (februari 2017) werd Sebastiaan van Steenberge gevraagd om een werk te
componeren voor gelijkstemmig jeugdkoor en piano. “Vivat, crescat, floreat” viel erg in de
smaak en werd nog meermaals door de deelnemende koren uitgevoerd.
Hans Helsen, componist, muziekpedagoog en zanger, kreeg de compositieopdracht voor
beVOICEd 2019 toegewezen. Tijdens het festival zingen de deelnemende koren een
wereldpremière van zijn compositie.

Study tour
STUDY TOUR & REPERTOIREDAG
Luc Anthonis (BE)

Luc Anthonis is docent koordirectie aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen.
Luc Anthonis wordt regelmatig gevraagd als jurylid bij diverse nationale en internationale
koorwedstrijden. Hij is dirigent van Carmina en Cantando (C-koren Ekeren) en wordt regelmatig
gevraagd te werken met het Vlaams Radio Koor. Ook in het buitenland wordt Luc gevraagd als
dirigent en cursusleider. Tijdens beVOICEd 2019 begeleidt Luc Anthonis de cursisten van de
study tour & repertoiredag, die zich richt op dirigenten en studenten koordirectie.

Workshops
VOICE & PHYSIQUE
Panda Van Proosdij (NL)

Dansdocent en choreograaf Panda Van Proosdij heeft de methode Voice & Physique
ontwikkeld. Deze methode gaat over de manier om beweging te laten bijdragen aan de kwaliteit
van zingen. Panda Van Proosdij is een veel gevraagd docent op buitenlandse korenfestivals
(o.a. Europa Cantat, Choralies ...) Vanuit haar methode zal Panda tijdens de workshop rond
twee liederen een “Choireography” uitwerken: beweging en staging die dynamisch en vocaal
ondersteunt. Deze 2 liederen waarmee ze zal werken, zijn op voorhand in te studeren.

SONGS AROUND THE WORLD
Marleen De Boo (BE)

Muziekpedagoog en dirigente Marleen De Boo is dirigent en artistiek leider van de vzw
Waelrantkoren. Met deze koren behaalde ze verschillende prijzen in binnen- en buitenland. In
de academie voor muziek en woord van Lier leidt ze ook verschillende samenzangklassen en is
ze de bezielende docent van de cursus "Zingen met kinderen". Voor de workshop "Songs
around the world" selecteerde Marleen De Boo enkele liederen die groot zijn in hun eenvoud.
Met de toevoeging van eenvoudige bewegingen zijn deze liederen een streling voor oor en oog.

FOLK SONGS FOR EQUAL VOICES
Johannes Dewilde (BE)

Trompettist en dirigent Johannes Dewilde is als leerkracht AMV en coördinator verbonden aan
de muziekacademie van het GO! (Gent) en geeft sinds 2013 ook les aan de Artevelde
Hogeschool Gent. Met zijn meisjeskoor Amaranthe (Oudenaarde) behaalde hij verschillende
prijzen in binnen - en buitenland. Johannes richtte ook gemengd vocaal ensemble Saevus op.
In de workshop "Folk songs for equal voices" reikt Johannes enkele folk songs aan die
vertrekken vanuit mooie, eenvoudige melodieën en zo opbouwen tot kleurrijke harmonieën.

POP-UP YOUR CHOIR
Kristel Lamerichs (BE)

Kristel lamerichs studeerde aan het Lemmensinstituut te Leuven, klarinet en jazz-zang. Ze
fungeerde als backing- en lead vocaliste bij o.a. Sergio, Spark, Loes van de Heuvel en was te
horen in verschillende jazz-formaties, o.a. het "Kristel Lamerichs Kwintet". Kristel verdiepte zich in
het klankverschil tussen klassiek geschoolde zanger en een zanger uit de lichte muziek. Daarvoor
schoolde ze zich bij in de cursus EVTS. In de workshop "Pop-up your choir" geeft Kristel een
inkijk in haar tips & trucs om een popnummer ook écht pop te laten klinken: "Pop-up your voice!"

TRADITIONAL MUSIC FROM TURKEY
Sibel Dinçer (TR-BE)

Sibel Dinçer is muzikante en actrice. Ze groeide op in Istanbul, als dochter van een klarinettist en
een violiste en volgde zangles. In 1998 kwam ze naar Brussel om haar Frans bij te spijkeren. In
Turkije had ze zich nooit bezig gehouden met traditionele Turkse muziek, maar in België kwam die
microbe naar boven. De volkse invloeden gebruikt ze als zangeres ino.a. de a cappella
vrouwengroep Gavur Gelinler, met Turkse, Koerdische, Belgische en Arabische zangeressen. Ze
werkt met koren en werkt samen in talrijke projecten met muzikanten en acteurs met uiteenlopende
achtergronden. Sibel Dinçer gaf reeds workshops via Koor&Stem (Singing Brussels).
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Algemene info
beVOICEd - Concept
De happening “beVOICEd” start met een ‘Warming up’ waarin alle deelnemende koren in
samenzang kennis maken met eenvoudig samenzangrepertoire en canons. Het vreugdevol
samen zingen staat in dit eerste festivalblok centraal.
De koorleden kunnen vervolgens koor-overschrijdend deelnemen aan een ‘Workshop’ naar
keuze, waarin ze hun grenzen kunnen verleggen en/of kunnen kennis maken met een aspect
van koorzang die ze nog niet kennen.
“beVOICEd” wil ook een Vlaamse componist ‘in de spotlight’ zetten. Voor de eerste editie van de
happening “beVOICEd” (februari 2017) werd Sebastiaan van Steenberge gevraagd om een werk
te componeren voor gelijkstemmig jeugdkoor en piano. Voor de 2de editie zal Hans Helsen het
opdrachtwerk voor zijn rekening nemen.
In de ‘Open singing’ slaan de deelnemende koren nogmaals de handen in elkaar. Ze laten zich
betoveren door enkele eenvoudige, maar pittige en swingende liederen voor gelijkstemmig
jeugdkoor.
Na de verschillende workshops geeft elk koor een ‘Concert’ van ca. 10 à 12 minuten, waarin ze
hun eigen repertoire aan de andere koren kunnen tonen. Aan het einde van het concert zal het
nieuwe werk gecreëerd worden. Deze wereldpremière staat bij voorkeur onder leiding van de
componist zelf.

beVOICEd - gelijkstemmige jeugdkoren
De happening beVOICEd wil een ontmoetingskans creëren voor gelijkstemmige jeugdkoren uit
het Vlaamse koorlandschap. Eveneens wil ze jonge zangers laten kennis laten maken met
andere koor- en zangstijlen, met nieuw repertoire, met vernieuwende muzikale werkwijzen …
Voor “beVOICEd 2019” worden maximum 10 gelijkstemmige jeugdkoren uit de verschillende
provincies uitgenodigd. Hierbij trachten we een verscheidenheid aan gelijkstemmige jeugdkoren
te bereiken: naast de meer concertgerichte koren, ook schoolkoren, popkoren …
Gelijkstemmige jeugdkoren definiëren we als koren met meisjes (en/of jongens voor de
stemmutatie) tussen 12 en max. 25 jaar. Ook kinder-jeugdkoren waarin ook jongere kinderen
een plaats krijgen in het jeugdkoor (bv. zangers tussen 10 en 18 jaar) komen in aanmerking.

Locatie

Internationaal Kunstencentrum deSingel
Desguinlei 25
2018 Antwerpen
Bereikbaarheid met de auto:
deSingel ligt vlak naast de ring rond Antwerpen
vanuit Gent
afrit 5/Wilrijk, vanaf deze afrit de richtingaanwijzers deSingel kunstsite volgen
vanuit Breda/Hasselt
afrit 4/Berchem, aan de verkeerslichten rechtsaf, onmiddellijk nadien aan de volgende verkeerslichten links,
richting Singel-Zuid volgen, aan de derde verkeerslichten ligt deSingel
vanuit Brussel
via de E19 afrit 5a / Antwerpen Centrum / Berchem / Singel, aan de verkeerslichten linksaf richting Singel-Zuid volgen,
aan de tweede verkeerslichten ligt deSingel

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer:
vanuit Antwerpen centraal
20' tram 2 richting Hoboken
20' tram 6 richting Olympiade, halte deSingel
vanuit Antwerpen Zuid
15' te voet langs de Desguinlei
5' met Velo-fiets

Contact
beVOICEd - Happening gelijkstemmige jeugdkoren
Caloroso vzw
Scheersel 46
2160 Wommelgem

INFO en inschrijvingen
email: bevoicedhappening@gmail.com
inschrijvingsmodule: https://goo.gl/forms/3IUZwclklZIEHsre2

Volg al het recente nieuws op onze facebookpagina!
https://www.facebook.com/Bevoiced-happening-gelijkstemmige-koren

Abonneer je op ons youtubekanaal!
https://www.youtube.com/channel/UCR4SDRaGAqd5cDVJo62BCKg

beVOICEd 2019 wordt georganiseerd door Caloroso vzw
in samenwerking met Koor&Stem.

