DE WORLD CHOIR
GAMES 2020
IN VLAANDEREN

ZING MEE, HELP MEE,
BELEEF HET MEE!
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Start je voorbereiding op
www.koorenstem.be/wcg2020

DEELNEMEN IS BELANGRIJKER DAN WINNEN
In juli 2020 strijken de Olympische Spelen voor amateurkoren
neer in Antwerpen en Gent.
Hoe kan jij meedoen aan dit grootse evenement?

SMEER JE STEMBANDEN
Wil je je met het koor meten met andere
internationale koren? Treed dan aan in de
wedstrijden. Vanaf het najaar van 2019 starten
de presentatieconcerten van Koor&Stem
voor koren die overwegen om deel te nemen
aan de competities. Daar krijg je met je koor
de kans om een deel van je programma uit te
testen en je te laten adviseren over je verdere
voorbereiding. Je krijgt nadien ook de kans om
in een koorcoachingtraject te stappen.
Liever zingen zonder wedstrijdstress? Doe met
je koor mee aan een evaluatieoptreden, laat je
coachen door een internationale topdirigent
of zet je beste beentje voor tijdens een
vriendschapsconcert of open samenzang.

Of kies voor een persoonlijke aanpak:
tijdens één van de workshops leer je van
(internationale) experts bij over zangstijlen,
uitvoeringstechnieken en nog veel meer.

STEEK JE HANDEN UIT DE
MOUWEN
Koren verwelkomen en begeleiden, promotie
voeren, tickets controleren, enz. Genoeg
werk aan de winkel. Word één van de 1200
vrijwilligers en bouw op die manier meteen ook
je internationale netwerk uit.

SPITS JE OREN
Natuurlijk is dit ook jouw kans om de beste
binnen- en buitenlandse koren aan het werk te
zien én te horen.

KRUIS ALVAST 5 TOT 15 JULI 2020 AAN IN JE AGENDA
en surf naar koorenstem.be/wcg2020 voor
het meest recente nieuws en praktische informatie.
De World Choir Games zijn een internationaal koorevenement van INTERKULTUR. De WCG 2020 worden in Vlaanderen
georganiseerd op initiatief van EventFlanders - een samenwerkingsverband van Toerisme Vlaanderen, het departement
Cultuur, Jeugd en Media, Sport Vlaanderen en het Departement Buitenlandse Zaken – de steden Antwerpen en Gent en
Koor&Stem vzw.
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