OPROEP KANDIDATEN
ADVIESCOMMISSIE EN KLANKBORDGROEP KOOR&STEM
Inleiding
In 2016 werd binnen Koor&Stem de Muziekcommissie opgericht als onafhankelijk adviesorgaan
voor de artistieke en educatieve werking van de organisatie. Vanuit het brede vocale veld werden
12 leden gekozen die sindsdien hun medewerking verleenden aan verschillende onderwerpen.
Enkele grote voorbeelden hiervan zijn de opmaak van het beleidsplan 2017-2021 en het ontstaan
van de plannen rond talentontwikkeling.

Na evaluatie van de voorbije jaren vertaalt Koor&Stem vanaf 2021 de Muziekcommissie naar een
adviescommissie. Zoals de nieuwe naam aangeeft, wordt hierbij de originele opzet grotendeels
behouden. Koor&Stem doet daarnaast enkele aanpassingen aan de werking ervan en koppelt
expliciet een klankbordgroep aan de adviescommissie.
Hiermee wil Koor&Stem haar beleid verder vorm geven op een participatieve en co-creatieve
manier.
Samenstelling en opdracht
De adviescommissie vormt een kernteam van 8 à 9 leden met een representatieve
vertegenwoordiging voor de artistieke en educatieve beleidsdomeinen van Koor&Stem.

De opdracht voor de adviescommissie bestaat uit:
– het mee ontwikkelen en bewaken van een
langetermijnvisie op de artistieke en educatieve
werking van Koor&Stem;
– het adviseren over en mee opvolgen van de artistieke
en educatieve werking van Koor&Stem;
– het opzetten van focusgroepen, bestaande uit
vertegenwoordigers van de klankbordgroep, rond
specifieke thema’s binnen de werking van
Koor&Stem
Rond de commissie vormt Koor&Stem een uitgebreide cirkel als klankbordgroep die bestaat uit
een bredere vertegenwoordiging van het vocale veld. Op initiatief van de adviescommissie worden
focusgroepen opgezet, waarvoor leden van de klankbordgroep zich kunnen engageren om mee te
denken over heel specifieke onderwerpen.

Kandideren voor de adviescommissie
Kandidaten voor de adviescommissie zijn dirigenten, componisten, zangers, coaches of andere
deskundigen in de wereld van de vocale muziek:
– met een brede culturele en muzikale achtergrond;
– met een grote openheid naar alle muziekgenres;
– met een goed inzicht in de diversiteit van de koorwereld en de cultuursector;
– met nationale en/of internationale praktijkervaring.

Je engagement omvat:
– het opnemen van het mandaat voor 3 jaar;
– het bijwonen van gemiddeld 4 vergaderingen per jaar, afwisselend fysiek en online;
– het leiden van een focusgroep (in overleg te bepalen).
Hoe?
Je kan kandideren door je cv en motivatiebrief te bezorgen aan de voorzitter van de Raad van
Bestuur, Marc Van den Borre, via email marc.van.den.borre@telenet.be, ten laatste 21
december 2020
Aanmelden voor de klankbordgroep
Al wie banden heeft met de Vlaamse koorwereld en over specifieke thema’s mee wil nadenken,
kan zich aanmelden voor de brede klankbordgroep. Na het bepalen van jaarthema’s waarbij de
input van een focusgroep noodzakelijk is, worden alle leden van de klankbordgroep door
Koor&Stem uitgenodigd om deel te nemen aan enkele vergaderingen rond deze thema’s.

Voor 2021 plannen we oa. volgende thema’s:
•

Wat kan Koor&Stem betekenen voor koren lichte muziek?

•

Hoe gaan we om met de ouder wordende zanger?

•

De bibliotheek en uitgaven van Koor&Stem

•

…

Je engagement omvat:
– aanmelden voor 1 jaar;
– kans tot aansluiten bij één van de focusgroepen.

Hoe?
Je kan je aanmelden voor de klankbordgroep door je cv te versturen naar de directeur van
Koor&Stem, Jeroen Keymeulen, via email jeroen.keymeulen@koorenstem.be, ten laatste 18
januari 2021

