Visie
KINDERZANGDAGEN: 4 per jaar.
Doel.
Eén dag het plezier van het zingen beleven met de
kinderen van de lagere school.
Het samen zingen en musiceren wordt geleid en begeleid
door muziekdocenten en professionele muzikanten.
De onderwijzers werken het gekozen thema muzisch uit. De
dag eindigt met een belevingsmoment of toonmoment voor
de ouders/grootouders/kleuters/andere klassen.

OPSTART
EN
PROMOTIE
VAN
NIEUWE
KINDERKOREN,
JEUGDKOREN EN SCHOOLKOREN
Kinderen en jeugdigen zijn dé toekomst van het koorleven. Wil
je starten met een koor ? Wij geven advies en coaching.

KOORRONDE: oktober / november
De koren en zangers uit een regio Oost-Vlaanderen
brengen wij ‘in harmonie’ met elkaar samenbrengen op
een zaterdagnamiddag. De koorzangers genieten van een
unieke samenzang, workshops en een spetterend
slotevenement.
De koorronde gebeurt in samenwerking met een
kunstacademie, de samenzangklassen en koren. De zangers

– jong en oud – worden begeleid door professionele
dirigenten en muzikanten. zij proven van een nieuw
repertoire voor kinderkoor, jeugdkoor, gelijkstemmig en
gemengd koor.

ONDERSTEUNING van PROJECTEN
door samenwerking van koren,
muzikanten
en
culturele
actoren
klein project of groot project
inspirerend (nieuw) project
een project met kinderen/jeugd
muziekacademie
grensoverschrijdend project

i.s.m.

school

of

CO-Creatieve Projecten i.s.m.
Koor&Stem Nationaal en andere
provinciale afdelingen.
Ontwikkelen van grensoverschrijdende
workshops en festivals.

projecten,

DIRIGENTENCURSUS voor kinderen
jeugdkoordirigenten
:

september/oktober 2018
Wat?
Een kortlopende en intensieve opleiding van 4 sessies met
stage voor kinderkoordirigent en jeugdkoordirigenten.

Doel?
inspirerend dirigeren, stemvormende training en nieuw
repertorium specifiek voor kinder- en jeugdkoor.
ervaring opdoen en feedback via praktijkstage met een
kinderkoor en jeugdkoor.

KOORKAFFEE: ontmoeting met
koordirigenten, koorbesturen,
jonge solisten en componisten
Op een ontspannen manier ontmoeten de leden van Koor & Stem en
genodigden elkaar. Het interesseert het bestuur om
ideeën te delen.
Wij helpen jullie graag bij
interregionale koorwerking.

de

lokale,

creatieve

regionale

en

COMMUNICATIE
www.facebook.com/koorenstemoostvlaanderen
www.koorenstemoostvlaanderen.be
Met nieuwsbrief en aankondiging activiteiten en concerten.
Leden bestuur: Marc Van Den Borre, Filip Martens, Maurice

Verniers, Annemie Hillewaere, Marieke Missinne (voorzitter) en
Majo Simoens (secretaris) – Advies van Marleen Moortgat –
professionele koorconsulente, Gent.

