
    50e Koordagen voor kinderen  

 Heel de wereld zingt 

ma 6.4 – vr 10.4.2020 - Wetteren 

 
Wat kinderen zingen in verre landen ? We gaan op 
ontdekkingstocht tijdens de 50e (!) Koordagen in 
Wetteren, het tofste koorkamp van het jaar!  
 
Marleen De Boo, Tom Johnson en Barbara 
Vandendriessche leren ons de mooiste melodieën uit 

de vier windstreken en speciaal voor deze feestelijke editie componeren Sebastiaan Van 
Steenberge, Marc Van de Broeck en Vigdis Hansa Elst drie gloednieuwe liederen voor 
kinderkoor. Onze ervaren monitorenploeg zorgt voor toffe spelletjes en leuke 
ontspanningsactiviteiten. Een onvergetelijke ervaring voor jonge zangertjes! 

  

 aanvang:  maandag 6 april, aanmelden vanaf 13.15u, start 14u 

 einde:  vrijdag 10 april; toonmoment om 16u, einde 17u 

 waar:  Instituut Mariagaard, Oosterzelesteenweg 80, Wetteren, E40 uitrit 17  

 voor:  kinderen die heel graag in koor zingen!  

 leeftijd:  8 tot 12j (derde tot zesde leerjaar), deelnemers uit het 1e middelbaar  

  worden toegelaten als ze in een koor zingen of academie volgen. 

 formules: -INTERNAAT: dit is het leukste, de koorkampsfeer is uniek!  

  -EXTERNAAT:  voor kinderen uit de omgeving, maar enkel voor wie  

  de vijf dagen deelneemt: ma 14-18u, di-wo-do: 9 – 18u, vr 9-17u 

 prijs:  -internaat: € 170 lid K&S/€180 niet-leden; vanaf het tweede kind uit  

  hetzelfde gezin: €145 leden/ €155 niet-leden. 

   -externaat: (incl. warme lunch en 4u-tje): €120 leden/€130 niet-leden. 

  Leden Koor&Stem: Je bent lid als jij of één van je ouders zingt in een  

  bij K&S aangesloten koor. 

 inschrijving: de inschrijving is geldig na terugsturen van dit formulier (één ex. per  

kind), én na storting van het voorschot. De inschrijvingen worden 

chronologisch behandeld. Er is voorrang voor groepen.  

  Schrijf snel in, het aantal deelnemers is beperkt! 

  Formulier ook aan te vragen per mail en op www.koorenstem.be  

 voorschot:  per kind € 100 te storten op rekening BE39 731038901419 (K&S Gent).  

  Naam van het kind duidelijk vermelden bij de overschrijving. 

  

  

naam en voornaam: ......................................................................................................... 

volledig adres: .................................................................................................................. 

................................................ ......................................................................................... 

telefoon: ................................... ...............................................  

e-mail (ouders): ....................................................................... 

geboortedatum: ............................. ........    leerjaar: .................... 

ik ben (mijn ouders zijn) lid van Koor&Stem via het koor ...................................................  

Ik kom voor de ................. keer naar de koordagen. 

Ik zing in een koor: □  nee □  ja, al .....................jaar 

indien ja:   □ kinderkoor □ schoolkoor □ samenzang academie 

naam koor: ................................. ........................................ 

naam van de dirigent(e): ..................... ........................................... 

ik volg notenleer op de muziekacademie:  □ nee □ ja, ik zit in het  ....................  jaar.  

welke muziekacademie? (naam en gemeente): 

.................................................................................................  

ik bespeel een instrument:  □nee □ ja, ik speel al ........ jaar ....................... (instrument)  

mijn twee favoriete koorliederen zijn:  

1.  ...................................................................... ..................................... 

2.  ................................................................... ........................................ 

ik schrijf in voor de koordagen voor kinderen en stort het voorschot van € 100 op rek.  

BE39 731038901419 van Koor&Stem Gent. 

formule: □  internaat         □ externaat 

Maaltijden : □  gewoon         □ vegetarisch 

wil graag samen in de groep/op de slaapgang met ................................. 

plaats, datum: ...................................      

Handtekening (ouders): ............................  

 

info/organisatie: Koor&Stem Gent, Rijsenbergstraat 150, 9000 Gent 

 Marleen Moortgat, tel. 09 220 24 84 

 marleen.moortgat@koorenstem.be / www.koorenstem.be 

Geef dit door aan mogelijke geïnteresseerden: kinderkoordirigenten, leerkrachten samenzang, je zingende (klein)kinderen, ...  

http://www.koorenstem.be/

