
 
 
 
“Het korenfestival is geen wedstrijd, maar is in de eerste plaats echt een festival, waar 
koren andere koren kunnen ontmoeten en aan het werk zien.” 
 
 

1. Het 13de Korenfestival Vlaanderen wordt georganiseerd door het kinder- en jeugdkoor “Dainavimo” in 
samenwerking met Koor&Stem vzw en het Gemeentebestuur van Kontich. 

 
2. Het Korenfestival vindt plaats op zaterdag 22 april en zondag 23 april 2023, in de Kerk OLV-Onbevlekt 

Ontvangen te Kontich-Kazerne (vlakbij het treinstation).  De optredens zijn voorzien tussen 13u en 17.30u. 
 

3. Het Korenfestival staat open voor kinderkoren, jeugdkoren en volwassenenkoren.  Daarnaast biedt het 
festival ook ruimte aan ensembles bestaande uit minimum 4 zangers. 

 
4. Aan het Korenfestival kunnen maximum 24 koren deelnemen (over 2 dagen).  De eerste 24 inschrijvingen 

zullen weerhouden worden.  De uiterste datum voor inschrijving is 31 januari 2023. 
 

5. Stel jouw koor op haar best voor!  Elk deelnemend koor brengt eigen repertoire zonder enig plichtwerk. 
 

6. De koren mogen hun programma met of zonder pianobegeleiding uitvoeren.  Ook de mogelijkheid om werk 
met orgel te brengen is mogelijk.  (Het orgel staat vooraan in de kerk).  Naast deze instrumenten mag je 
maximum 3 extra akoestische instrumenten gebruiken. 

 
7. De duurtijd van het optreden is vastgesteld op minimum 10 minuten en maximum 15 minuten. 

 
8. Alle optredens worden live over youtube gestreamed.  Zo kan heel Vlaanderen van jullie optreden genieten.  

Gelieve wel voor de regisseur een (digitale) partituur van het door U gekozen repertoire bij uw 
inschrijvingsformulier te voegen.  

 
9. De koren moeten zich wel houden aan de copyrightverplichtingen.  Hiervoor zijn de organisatoren niet 

aansprakelijk! 
 

10. Elk koor wordt tijdens het korenfestival door één van onze hostessen begeleid. 
 



11. Inzingen gebeurt in een inzinglokaal, niet in de concertlocatie.  Er is geen mogelijkheid om op voorhand te 
oefenen op het podium van de concertlocatie. 

 
12. Het dragen van de festivalbadge is verplicht voor dirigent en koorleden.  Deze geeft tevens toegang om als 

toeschouwer de wedstrijdlocatie te betreden. 
 

13. Na elke festivaldag wordt er aan alle deelnemers een drankje aangeboden door de gemeente Kontich. 
 

14. Enkele foto’s van het koor en de video-opname van het eigen optreden worden achteraf bezorgd. 
 

15. Het inschrijvingsgeld bedraagt € 80,- per koor.  Bij inschrijving dient tevens € 50,- als waarborg gestort te 
worden.  De totaalsom van 130 euro wordt overgeschreven op rek. BE44 7785 9211 6145 op naam van 
Dainavimo met vermelding: “Korenfestival Vlaanderen 2023 + Naam van het koor & Gemeente”. 

 
16. De inschrijving is pas definitief na betaling!  Gelieve de verschuldigde som binnen de 8 werkdagen in orde te 

brengen. 
 

17. De waarborg wordt terugbetaald gedurende de week na deelname.  Bij annulering één maand op voorhand 
wordt € 15,- aangerekend voor administratiekosten.  Nadien wordt de volledige waarborg ingehouden. 

 
 
 
Contact Korenfestival Vlaanderen 

 
 
Hanne Beeckmans 
e-mail : korenfestivalvlaanderen@gmail.com 
 
 
 


