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Oproep voor wilde koorvernieuwers 

1. Samen innoveren  

Koor&Stem ziet het als haar opdracht om nieuwe visies binnen de koorwereld te 
introduceren en innovatie te stimuleren. Koor&Stem investeert daarom in 
vernieuwende projecten en onderzoekt op welke manier innoverende technieken en 
methodieken de werking van de koorwereld kunnen vernieuwen of herbronnen. 
Innovatie is geen doel op zich maar is voor Koor&Stem een middel om een 
dynamische en toekomstgerichte koorwerking uit te bouwen die inspireert en 
motiveert.  

Vrijwilligers in Koor&Stem spelen daarbij een belangrijke rol. Zij maken de introductie 
van nieuwe ideeën en visies mede mogelijk en scheppen ruimte om artistieke en 
sociale innovatie te verwezenlijken.  

2. Uitwerking 

Koor&Stem realiseert in de komende beleidsperiode twee artistiek 
vernieuwende koorprojecten in samenwerking met aangesloten koren  

In 2019 en 2021 zet Koor&Stem twee vernieuwende koortrajecten op waarbij we de 
aangesloten koren uitnodigen om actief mee te werken aan de ontwikkeling en de 
realisatie ervan. (cfr. het project Onvoltooid Landschap uit de vorige beleidsperiode)  

De muziekcommissie van Koor&Stem schetst het kader waarin de trajecten tot stand 
komen. Het realisatieproces wordt uitvoerig beschreven en permanent geëvalueerd.  

De informatie wordt verwerkt in een trajectdossier met tips en aandachtpunten dat 
online beschikbaar wordt gesteld voor geïnteresseerden. 

3. Oproep  

Wij zoeken: nieuwe projecten en ideeën die het koorlandschap kunnen inspireren, 
stimuleren en herbronnen. Doe ons een voorstel! Het mag een beetje zot, schots en 
scheef zijn. Denk out of the box.  

Betrek andere doelgroepen uit de samenleving of dynamiseer je buurt, toon aan dat 
samen zingen plezierig is, gelukkig maakt, relevant is, ontroert.  

Het interessantste project bieden we ondersteuning bij de organisatie, communicatie 
en financiering. Samen werken we aan de toekomst! 
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4. Toelichting  

Koor&Stem ziet het als haar opdracht om nieuwe visies binnen de koorwereld te 
introduceren en innovatie te stimuleren. Koor&Stem investeert daarom in 
vernieuwende projecten en onderzoekt op welke manier innoverende technieken en 
methodieken de werking van de koorwereld kunnen vernieuwen of herbronnen. 
Innovatie is geen doel op zich maar is voor Koor&Stem een middel om een 
dynamische en toekomstgerichte koorwerking uit te bouwen die inspireert en 
motiveert.  

De muziekcommissie van Koor&Stem doet daarom een oproep naar alle aangesloten 
koren om vernieuwende koorprojecten in te dienen waarin geëxperimenteerd wordt 
met innoverende technieken en methodieken rond koorzang of samenzang.  

Het ingediende project richt zich tot verschillende doelgroepen binnen de koorwereld of 
brengt via het project de koorwereld in contact met andere doelgroepen uit de 
samenleving. Het ingediende project inspireert en motiveert de koorwereld en draagt 
bij tot de ontwikkeling van een dynamische en toekomstgerichte koorwerking.  

De projecten worden ingediend door het bestuur of de dirigent één of meerdere 
aangesloten koren of door andere organisaties die actief werken rond samen zingen.  

Het ingediende project is haalbaar en kan binnen een termijn van drie jaar 
gerealiseerd worden. De innoverende technieken en methodieken kunnen na de 
afsluiting van het project toegepast worden in de koorwereld.  

PRAKTISCH 

De projectdossiers worden voor 15 november 2017 ingediend op volgende adres: 

Muziekcommissie Koor&Stem 
tav de heer Sebastiaan Van Steenberge 
Zirkstraat 36 
2000 Antwerpen  

Richtlijnen bij het indienen van je projectvoorstel 
 
- Omschrijf je idee/project (zonder vermelding van concrete dirigenten/koren). 
Omschrijf het doel van je project, hoe dat vernieuwend is en welke nieuwe 
doelgroepen je betrekt. 
- Beschrijf de timing/planning van het project 
- Omschrijf hoe je het project zal promoten en communiceren (kanalen, locaties). 
- Zorg voor een realistische begroting 
- Wil je partners betrekken? Geef een korte toelichting 
 

Lever je wild idee ten laatste op woensdag 15 november 2017 in: 1 exemplaar in pdf 
naar info@koorenstem.be en 1 papieren exemplaar naar Koor&Stem, Zirkstraat 36, 
2000 Antwerpen. Het papieren exemplaar wordt anoniem ingeleverd. Je vermeldt in 
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het projectvoorstel nergens je naam, maar zet een spreuk of pseudoniem bovenaan 
het projectvoorstel. Bij het papieren exemplaar voeg je een enveloppe met daarin de 
verklaring van de spreuk (spreuk, naam van de indiener/organisator met 
contactgegevens en eventuele ervaring/bio). 
 

De muziekcommissie van Koor&Stem selecteert uit de ingediende projecten drie 
dossiers en gaat daarover in gesprek met de organisatoren. Na die gesprekken 
selecteert de muziekcommissie één project dat in aanmerking komt voor een verdere 
uitwerking. De muziekcommissie van doet hierover uitspraak voor 1 december 2017. 

Het geselecteerde project wordt gerealiseerd in samenwerking met Koor&Stem.  

De indiener(s) behouden de eindverantwoordelijkheid over de realisatie van het 
project maar kunnen hierbij rekenen op de ondersteuning van Koor&Stem op volgende 
punten:  

● input van kennis en ervaring bij de realisatie van het project; 
● ondersteuning van de communicatie; 
● uitwerking van subsidie- en sponsordossiers; 
● inzet van teamleden van Koor&Stem voor de coördinatie van het project; 
● gebruik van het netwerk van Koor&Stem; 

De afspraken rond de samenwerking worden opgenomen in een overeenkomst tussen 
de verschillende partners.  

 
 


