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VERWELKOMING

Beste vrienden van het Olympische Idee voor koren!
’s Werelds grootste, meest baanbrekende en succesvolste koorcompetitie, de WORLD CHOIR GAMES, bestaat reeds
20 jaar.
‘Deelname is de hoogste eer’ en ‘Samen zingen brengt naties samen’ – deze twee slogans, die de internationale
koorgemeenschap elke twee jaar samenbrengen tijdens een vreedzame competitie, verspreiden ons Olympisch
Idee voor koren van continent tot continent en van land tot land.
Ik ben blij u te verwelkomen in een van de levendigste en cultureel aantrekkelijkste regio’s van Europa: het pittoreske
Vlaanderen gelegen in het hart van Europa. Voor het eerst vieren we onze Games in twee steden. Antwerpen en
Gent zijn culturele hotspots en bloeiende centra van Europese en internationale culturele uitwisseling. Het zijn de
perfecte gaststeden voor een universeel tiendaags wereldkoorfestival.
Vreedzame competities, concerten, prijsuitreikingen, ceremonies en vooral ontmoetingen tussen en met koren van
over heel de wereld: dat is wat de World Choir Games voor staan.
Welkom terug in Europa, welkom in Vlaanderen!

Uw Günter Titsch
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WELKOM IN VLAANDEREN

Vlaanderen is een van de drie Belgische regio’s en met zijn 6 miljoen inwoners de
dichtst bevolkte. De Nederlandstalige Vlaamse regio is op verschillende vlakken
wereldberoemd om de kwaliteit van haar vakmanschap: kunst, design, mode, eten
en uiteraard muziek.

AMSTERDAM

De hele Vlaamse regio – gelegen in de noordelijke helft van België – is niet groter
dan de grootste wereldsteden. Het compacte en verweven karakter van Vlaanderen
betekent dat bezoekers in een relatief klein gebied en tijdsbestek gemakkelijk
toegang hebben tot een breed scala aan landschappen, activiteiten en culturele
ervaringen.
Dit betekent eveneens dat we twee unieke naburige gaststeden voor de World Choir
Games 2020 kunnen presenteren: Antwerpen en Gent. Van kunst tot architectuur,
van musea tot marktjes en van kastelen tot grachten: Vlaanderen in het algemeen
en Antwerpen en Gent in het bijzonder bieden een brede waaier aan toeristische
attracties aan die jou tijdens je verblijf als deelnemer aan de World Choir Games
zullen vermaken en inspireren.
.

Londen
ANTWERPEN
GENT
BRUSSELS

KEULEN

Parijs

Bestemming
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Antwerpen: een juweel van een stad
De wereldhoofdstad van de diamant en de op één na grootste Europese zeehaven,
heeft altijd een ruime blik op de buitenwereld en de toekomst gehad met een
kosmopolitische uitstraling. Het heeft van Antwerpen een populaire bestemming
gemaakt voor bezoekers die op zoek zijn naar cultuur, geschiedenis en het allerbeste
op gebied van eten, drinken en gezelligheid.
Antwerpen biedt in z’n kunst, vrijetijdsbesteding en architectuur een moeiteloze
mix aan van oud en nieuw en heeft open en creatieve plekken te bieden waar alles
op loopafstand te bereiken is. De stad wordt zowel door The New York Times als The
Lonely Planet beoordeeld als een van ’s werelds tien beste steden om te bezoeken.
De geschiedenis en de moderne reputatie van Antwerpen hebben het tot een
magneet voor creativiteit en jeugd gemaakt. Met de 175 verschillende nationaliteiten
die er wonen, is Antwerpen bovendien de op één na meest diverse stad ter wereld
en deze inwoners zullen er in 2020 met trots zangers uit alle landen verwelkomen.
Gent: het middeleeuwse en het moderne
Gent heeft altijd zijn eigen ritme gevolgd en biedt een reeks andere
bezienswaardigheden die complementair zijn met deze van de andere gaststad
Antwerpen. De commerciële en culturele hoofdstad van de provincie OostVlaanderen is een compacte, authentieke stad waar het verleden en heden in
perfecte harmonie naast elkaar leven.
Een van Europa’s onontdekte architecturale parels – Gent – groeide in de
Middeleeuwen aanvankelijk als een centrum van de Europese textielhandel en
heeft nu nog steeds die labyrintische geplaveide straten van zijn eeuwenoude
stadscentrum, evenals vele historische gebouwen en musea zoals het Belfort dat
op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat.
Gent, door National Geographic geprezen als een ‘levendige stad’, is ook een zeer
moderne stad met een bruisend commercieel centrum, een bloeiende haven en een
grote studentengemeenschap - die deze levendigheid onderstrepen - en met een
centrum waar alles op wandelafstand van elkaar ligt, de grootste voetgangerszone
van België en de vele kilometers aan waterlopen die er doorheen slingeren.

5

OVERZICHT DEELNAMEMOGELIJKHEDEN

Het artistieke concept voor de competities tijdens de World Choir Games is gebaseerd op de rijke ervaring die werd opgedaan
tijdens de meer dan 150 internationale INTERKULTUR-competities en de vorige tien World Choir Games. Om ervoor te zorgen
dat jullie deelname een artistiek succes wordt, zijn teamleden van INTERKULTUR beschikbaar om samen met het plaatselijk
organisatiecomité jullie koor zowel bij de inschrijving als ter plaatse tijdens de Games te helpen.

A / DE COMPETITIES
De World Choir Games nodigt alle niet-professionele koren van over de wereld uit om deel te nemen. De Games bieden de
mogelijkheid aan koren met veel of weinig internationale wedstrijdervaring om deel te nemen aan eerlijke en realistische
competities.Koren kunnen deelnemen aan ofwel de Champions Competitie ofwel de Open Competitie. Deze twee competities
laten koren toe deel te nemen op het voor hen meest geschikte niveau.
AI – De Champions Competitie

De Champions Competitie is bedoeld voor koren met internationale wedstrijdervaring en/of vergelijkbare referenties (zie A1 in
brochure ‘Informatie over de competitie’).

AII – De Open Competitie

In navolging van de slogan ‘deelname is de hoogste eer’ hebben koren, ongeacht hun huidige artistieke niveau, de
mogelijkheid om deel te nemen aan de Open Competitie. Op deze manier kunnen zij in deze internationale context waardevolle
wedstrijdervaring opdoen. Een volledige beschrijving van de competities is terug te vinden in de brochure ‘Informatie over de
competitie’.

B / NIET-COMPETITIEVE EVALUATIE
BI – Evaluatieoptredens voor koren die
niet deelnemen aan de competities

Koren die ervoor kiezen om niet deel te nemen aan de competities, maar wel willen delen in deze internationale ervaring,
kunnen deelnemen aan niet-competitieve evaluatiemomenten.
Koren zingen drie stukken (max. 15 minuten) voor een panel van internationale experten. Aan het einde van het optreden vindt
een kort intern overleg van de experten plaats. Daarna wordt het gezongen programma samen met het koor besproken in een
open en vriendschappelijke sfeer. Het koor krijgt tips en aanbevelingen voor een toekomstige deelname aan internationale
wedstrijden. Elk koor ontvangt een officieel deelnamecertificaat.

Overzicht deelnamemogelijkheden
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BII – Individuele koorcoaching

Alle koren, los van een eventuele deelname aan de competities, krijgen de kans om tijdens speciale sessies beroep te doen op
een bekende internationale koordirigent.
Koren die interesse hebben in deze individuele koorcoaching zijn verplicht om een koorwerk voor te bereiden. Een internationaal
gerenommeerde koormuziekdeskundige zal het stuk vervolgens met het koor inoefenen om nadien met hen nieuwe artistieke
ideeën en tips te delen. Koren die niet aan een competitie deelnemen, krijgen een certificaat en een aanbeveling voor
toekomstige deelnames aan internationale koorcompetities.

C / FESTIVAL
CI - Vriendschapsconcerten

Aanvullend op hun competitieve of niet-competitieve deelname kunnen koren samen met andere koren op openbare plaatsen
in de omgeving van de steden Antwerpen en Gent optreden tijdens een vriendschapsconcert.
Deze openbare concerten zijn gratis en bieden koren de kans om de traditionele muziek en klederdracht van hun geboorteland
te tonen. Koren, instrumentale ensembles en dansgroepen die niet aan één van de andere categorieën deelnemen, kunnen
zich evenwel registreren om enkel aan één of meerdere vriendschapsconcerten deel te nemen.

CII – Festivalpodiumkoor

Terwijl men de vlaggen van de deelnemende landen verzamelt tijdens de Slotceremonie en de kleuren van de World Choir
Games overhandigd worden aan de burgemeester van de volgende gaststad, zal er op het podium een heus ‘Koorvuurwerk’ te
zien zijn. Onder deze titel zal een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld massakoor samen met solisten en een volledig
symfonisch orkest gekende volksliederen uit alle continenten zingen. Als apotheose van deze fantastische gebeurtenis zal
tijdens de uitvoering van de traditional ‘We are the World’ het publiek de kans krijgen mee te zingen en te dansen.
Koren die deel willen uitmaken van dit Festivalpodiumkoor, moeten zich voor deze activiteit registreren en repetities bijwonen
samen met de andere koren die zich kandidaat stelden. Houd er rekening mee dat de artistieke commissie het laatste woord
zal hebben in de selectie van de koren. Koren moeten voorbereid op deze gezamenlijke repetities verschijnen.
De koren van het Festivalpodiumkoor vertrekken pas vanaf 16 juli 2020.

D / WORKSHOPS
Tijdens de World Choir Games zullen er ook workshops, seminaries en open repetities aangeboden worden. Tijdens deze
workshops krijgen koren, dirigenten en individuele zangers de gelegenheid om kennis te maken met de internationale
koorliteratuur, verschillende zangstijlen en uitvoeringspraktijken. Door de ontmoetingen met de andere koorzangers, het advies
van de workshopleider en de uitvoeringen zullen de oren en ogen van de koorzangers opengaan om nieuwe koorervaringen op
te doen en uit te wisselen.
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EVENEMENTENKALENDER
WORLD CHOIR GAMES DEEL 1
4 juli, 2020
zaterdag

5 juli, 2020
zondag

6 juli, 2020
maandag

7 juli, 2020
dinsdag

8 juli, 2020
woensdag

RUSTDAG
9 juli, 2020
donderdag

11 juli, 2020
zaterdag

Vertrekken,
aankomsten of verblijfsverlenging

Aankomsten

OFFICIËLE
EVENEMENTEN

10 juli, 2020
vrijdag

Prijsuitreiking
Deel I-II / 10:00
Champions
Competitie

Congres van
de World Choir
Council

Landenparade

Prijsuitreiking
Deel I-I/ 20:00
Open
Competitie

Openingsevenement

COMPETITIES,
EVALUATIES EN CONCERTEN

Officiële repetities
Evaluatieoptredens en individuele koorcoachings

Podiumrepetities

DE OPEN COMPETITIE
2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27
DE CHAMPIONS COMPETITIE
2, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 22, 24, 25, 27

Galaconcerten
Vriendschapsconcerten

Workshops

Evenementenkalender

Podiumrepetities
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as of November 2018
WORLD CHOIR GAMES DEEL 2
12 juli, 2020
zondag

13 juli, 2020
maandag

14 juli, 2020
dinsdag

15 juli, 2020
woensdag

16 juli, 2020
donderdag

Prijsuitreiking
Deel I-II / 10:00
Champions
Competitie
Prijsuitreiking
Deel II-I / 20:00
Open
Competitie
Officiële repetities

Slotceremonie

Vertrek of later

Evaluatieoptredens en individuele koorcoachings
DE OPEN COMPETITIE
1, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26
DE CHAMPIONS COMPETITIE
1, 4, 5, 7, 9, 11, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 26

Galaconcerten

Workshops
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ALGEMENE DEELNAMEVOORWAARDEN
ALGEMENE INFORMATIE
Koren en dirigenten mogen zich registreren voor maximum twee activiteiten per gedeelte van de World Choir Games. De
organisatoren zullen er alles aan doen om alle aangevraagde activiteiten in te plannen. Als het onmogelijk is om voor een koor
alle gekozen activiteiten te garanderen in de planning, worden de kosten voor de niet-geplande activiteiten terugbetaald.
Voor koren die deelnemen aan A of B is een uitvoering van één vriendschapsconcert gratis.
Om aan dit evenement deel te nemen, is de betaling van de inschrijving (per koor) en het evenementenpakket (per persoon)
vereist. Koren die uit een straal van minder dan 150 km rond de gaststeden, Antwerpen en Gent, komen en daarom geen
overnachting nodig hebben, betalen deelnemersgeld (per persoon) in de plaats van het evenementenpakket. De prijzen van
de evenementenpakketten en het deelnemersgeld kunt u downloaden van www.interkultur.com of via e-mail aanvragen aan
mail@interkultur.com.

1. DEADLINES VOOR REGISTRATIE
De uiterste deadline voor de inschrijving is 2 december 2019. De “early bird”-deadline is 16 september 2019.

2. REGISTRATIEKOSTEN
Het volgende inschrijvingsgeld moet per koor/ensemble betaald worden:
Voor ‘Early Bird’-inschrijvingen bedraagt de vergoeding per geselecteerde activiteit* €250.
Early Bird – 16 september 2019
Reguliere inschrijving –
2 december 2019

Details voor bankoverschrijving

Bij een inschrijving voor de normale deadline bedraagt het inschrijvingsgeld voor de eerste activiteit* €500 plus €250 voor elke
extra activiteit*.
* met activiteiten worden deelnames aan competities (1 categorie = 1 activiteit), evaluatieoptredens, individuele koorcoaching, het Festivalpodiumkoor,
Festivaldeelname (enkel concerten) bedoeld. Voor koren die deelnemen aan de competities en evaluatieoptredens is de uitvoering van een concert gratis.

Om uw deelname te garanderen moet de registratiekost volledig worden betaald, vergezeld van de ingevulde
registratieformulieren. Eventuele bankkosten zijn voor de rekening van diegene die inschrijft.
Gelieve de registratiekosten over te maken op het rekeningnummer met volgende gegevens:
Rekeninghouder: INTERKULTUR			
Rekeningnummer: 0280 420 01
Naam van de bank: Deutsche Bank AG			
SWIFT-code (BIC): DEUTDEDB513
Adres: Marktplatz 4, D-35390 Giessen			
IBAN voor EU-landen: DE59 5137 0024 0028 0420 01
Bankcode: 513 700 24			
Vermelding: B20 + naam van het koor (volledig invullen aub)
Bij annulatie door het koor van de deelname of een individuele activiteit wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald.

Algemene deelnamevoorwaarden
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3. ALGEMENE VOORWAARDEN EVENEMENTPAKKET
Reizen

Het vervoer en alle bijhorende reiskosten vallen onder de volledige verantwoordelijkheid van de koorleden en eventuele extra
personen. Alle toeristische of andere excursies moeten afzonderlijk georganiseerd en geboekt worden en zijn voor eigen
rekening van de groep.

Algemene voorwaarden
Evenementpakket

Het evenementenpakket van INTERKULTUR omvat een reeks bijzondere diensten voor de deelnemers aan de evenementen.
Via erkende agentschappen staan we in voor alle details van de INTERKULTUR evenementen. Het pakket bestaat uit o.a. het
verblijf in hotels van diverse categorieën en andere lokale diensten. Koren die uit een straal van minder dan 150 km rond de
gaststeden, Antwerpen en Gent, komen en daarom geen overnachting nodig hebben, betalen een deelnemersgeld per persoon.
Alle services en tarieven van het aanbiedende reisbureau worden vermeld in bijgevoegd document. Om de reservatie van uw
koor te garanderen is het raadzaam om te registreren als ‘Early Bird’. We kunnen immers de gevraagde accomodatiecategorie
(voor hotels) niet garanderen als de registratie na 16 september 2019 ontvangen wordt.Wanneer de registratieformulieren
onvolledig zijn ingevuld, wordt het Evenementpakket geboekt en automatisch gefactureerd voor ‘standaard’ accommodatie.

Reis, accommodatie en
exclusiviteitsclausule

a) Gegevens over de accommodaties en andere toeristische diensten voor de deelnemers aan het evenement (en begeleidende
personen) zijn beschikbaar via door INTERKULTUR officiële reisagenten en geautoriseerde officiële aanbieders. Deze reisagenten
en aanbieders hebben de hotelkamers in Vlaanderen in optie genomen, evenals de wettelijk verplichte verzekeringen en een
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten en voldaan aan alle andere verplichtingen. Als officiële aanbieders hebben de agenten
en touroperators het exclusieve recht om individuele toeristische activiteiten aan de deelnemers van het officiële Evenementpakket
aan te bieden. Deelnemers krijgen de brochure ‘Informatie over de competitie’. De organisator zal de contactgegevens van de koren
doorgeven aan de officiële aanbieders.
b) uit veiligheids- en organisatorische overwegingen impliceert de deelname aan het evenement ook de verplichting om de
accommodatie enkel via de geselecteerde en geautoriseerde reisagenten te boeken. Dit is een exclusieve voorwaarde en maakt deel
uit van de algemene voorwaarden voor deelname.
Uitzonderingen en vrijstellingen moeten door het organiserend comité schriftelijk worden bevestigd. Koren of koororganisaties die niet
aan deze eisen voldoen, verliezen het recht om deel te nemen aan het evenement en de eventuele bedragen die reeds betaald zijn.
c) Voor de inschrijver is registratie voor het evenement juridisch bindend in termen van verplichtingen ten aanzien van de geautoriseerde
reisagenten en aanbieders.
Juridisch wordt een reisovereenkomst bindend zodra de reisagent de registratie bevestigt. Registratiekosten worden niet terugbetaald.
d) Deelname aan het evenement is enkel mogelijk als alle deelnamekosten van het Evenementpakket (inclusief eventuele
bemiddelingskosten voor toeristische diensten) volledig betaald werden, zonder aftrek.
De organisator behoudt zich het recht om een koor of een koororganisatie dat niet in overeenstemming is met deze algemene voorwaarden
de deelname aan het evenement te weigeren. Eventuele kosten die voortvloeien uit dergelijke situaties zijn volledig voor rekening van
de deelnemer.
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Organisator

Organisatoren zijn:INTERKULTUR management Gmbh (Platz der Einheit 1, 60327 Frankfurt, Duitsland), Visit Flanders
(Grasmarkt 61, 1000 Brussel, België), Vlaams Departement voor Cultuur, Jeugd en Media (Arenbergstraat 9, 1000 Brussel,
België)

Aansprakelijkheid van de organisator

INTERKULTUR is verantwoordelijk voor het artistieke en muzikale concept en de uitwerking van de evenementen. De
aansprakelijkheid behelst alle organisatorische aspecten van het festival, de concerten en de speciale evenementen.
Elke aansprakelijkheid m.b.t. de aansprakelijkheid van de organisatoren is uitdrukkelijk uitgesloten. Elke soortgelijke
aansprakelijkheid is gelijk aan die van het bevoegde agentschap of van de bevoegde aanbieder en/of het management van de
specifieke congres- of concertzalen, cateringbedrijven en transportbedrijven.
De geautoriseerde reisagentschappen zijn als reisorganisatoren aansprakelijk volgens de overeenkomstige reiswetten
en zijn op basis van de ‘Allgemeinen Reisebedingungen’ (ARB) (Algemene reisvoorwaarden). Met zijn/haar handtekening
op de inschrijving/registratie voor het evenement, aanvaardt de ondertekenaar de voorwaarden van de ‘Allgemeinen
Reisebedingungen’ (ARB) en de eigen aansprakelijkheid van de organisator en dat voor alle geregistreerde personen.

Taal voor correspondentie

De officiële taal voor het evenement is Engels. Communicatie (informatie over de deelnemers, vertalingen) over de activiteiten,
het gedrukte materiaal en andere publicaties zullen in deze taal worden geproduceerd.
Deelnemers worden verzocht om alle correspondentie en communicatie dat betrekking heeft op de registratie of de organisatie
van artistieke programma’s uitsluitend in het Engels te voeren.
Zorg ervoor dat uw koor door minstens één Engelssprekend persoon begeleid wordt die u kan helpen met vertalen.
Officiële documenten zijn op het internet beschikbaar op de website van INTERKULTUR via Interkultur.com in de volgende
talen: Engels, Duits, Chinees en Russisch. In het geval van twijfel of betwisting is de geprinte Engelse versie authentiek en
juridisch bindend.

Uitbestede diensten

De organisator behoudt zich het recht om contracten – andere dan met toeristische diensten – uit te besteden aan zorgvuldig
geselecteerde en ervaren derde partijen. Deze dienstverleners zullen dan optreden als onderaannemers.

Weigering

De organisator behoudt zich het recht om inschrijvingen te weigeren op grond van artistieke of organisatorische redenen. Als
een koor om één van deze redenen geweigerd wordt, worden de inschrijvingskosten terugbetaald.

Algemene deelnamevoorwaarden
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Beeldmateriaal en geluidsopnames

Alle rechten met betrekking tot de audio- en audiovisuele opnames van het evenement (‘opnames’) evenals het gebruik ervan
worden hierbij uitsluitend door het koor/de artiest aan INTERKULTUR verleend. Alle aan INTERKULTUR verleende rechten
kunnen door INTERKULTUR voor onbepaalde tijd worden gebruikt zonder beperking van tijd, gebied en/of wijze van gebruik
en vrij van enige rechten van derden. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, omvat dit in het bijzonder de
volgende exclusieve rechten op de opnames die ook door INTERKULTUR kunnen worden overgedragen aan een derde partij na
goedkeuring van INTERKULTUR: INTERKULTUR is exclusief gerechtigd om opnames geheel of gedeeltelijk te reproduceren door
gebruik te maken van vinylplaten, muziekcassettes, CD’s, DAT’s, Mini Discs, Digital Compact Discs of andere geluidsdragers
en door het produceren van videocassettes, DVD’s picture discs, andere audiovisuele dragers, andere gegevensdragers of door
middel van andere technische apparatuur en om deze reproducties te verkopen of op enig andere manier te verspreiden via
de detailhandel, groothandel of andere distributiekanalen zoals clubs, postorderbedrijven of een TV-uitzending. Dit omvat ook
het recht om de opnames te exploiteren in een online context en met name internetregistraties van welke aard en van welk
systeem ook, ongeacht de wijze van verzending en het business model, en om deze opnames te gebruiken, te uploaden en te
verspreiden in databanken, netwerken (bijvoorbeeld internet en alle aanverwante diensten) of iets dergelijks, en in het bijzonder
om deze opnames te verspreiden en door te geven aan gebruikers van databanken/netwerken via kabel of andere manieren van
verzending met het oog op ontvangst en/of reproductie en/of distributie tegen betaling of zelfs gratis.
Dit omvat ook het recht om opnames van particuliere of openbare omroepstations, inclusief digitale radiodiensten, via kabel,
satelliet of andere technische transmissiediensten openbaar te maken of uit te zenden, hetzij tegen betaling, hetzij gratis (inclusief
het recht om in naam van INTERKULTUR zelf omroepvergoedingen te ontvangen voortvloeiend uit de openbare uitvoering of
uitzending van de opnames). De rechten van INTERKULTUR omvatten ook het recht om de opnames te bewerken en/of aan te
passen (bijvoorbeeld door mixes of remixes te maken), om de opnames te koppelen aan andere opnames (bijvoorbeeld met
opnames van andere artiesten) en het recht om de opnames uit te brengen en te verkopen op zogezegde ‘special product’ audioof audiovisuele dragers. Verder heeft INTERKULTUR het recht om synchronisatierechten in de opnames voor films, video’s, tv- of
filmcommercials, animatiefilm enz. te verlenen om ze in andere talen te vertalen, om ze voor multimedia-doeleinden van welke
aard dan ook te gebruiken of om ze te herschikken op een andere manier (bijvoorbeeld door remixes te maken of te samplen). Dit
omvat ook het exclusieve recht om de opnames in games/PC-games of andere te gebruiken, evenals ook interactieve multimediaproducties (inclusief zogenaamde ‘websites’) voor reclamedoeleinden voor goederen of diensten of van welke aard ook.
Tenslotte omvat dit ook het niet-exclusieve recht om de naam van het koor/de artiest te gebruiken, evenals afbeeldingen van
het koor/de artiest in het kader van de exploitatie en de hierboven genoemde reclame- en promotiemaatregelen. INTERKULTUR
betaalt de ARTIEST geen geld voor de exclusiviteit van de hierboven vernoemde rechten. De ARTIEST accepteert expliciet dat
het positieve promotionele effect ten gevolge van de door INTERKULTUR geëxploiteerde opnames een adequate wederdienst
vertegenwoordigt voor de overdracht van de rechten. Indien er een commerciële release van de opnames op CD verschijnt,
zullen alle partijen afzonderlijk te goeder trouw onderhandelen over een adequate vergoeding voor de ARTIEST gebaseerd op de
standaard (gangbare) sectorale tarieven.
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Individuele Concerten
en Optredens

Het is niet toegelaten dat deelnemende koren tijdens hun verblijf op het evenement bijkomende concerten of optredens geven
zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de organisator.

Wijzigingen van de informatie
over de deelname

De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen en aanvullingen aan te brengen in het bestaande informatiemateriaal
en/of het informatieboekje in onvoorziene technische, organisatorische of artistieke omstandigheden of bij onvermijdbare/
onvoorspelbare gebeurtenissen die een onredelijke impact hebben op het evenement. De organisator behoudt zich eveneens
het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het programma en de planning.

Imprint

Algemene deelnamevoorwaarden

Inhoud: Prof. Dr. Ralf Eisenbeiß, Jelena Dannhauer
Layout: Ina Irmisch
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REGISTRATIE
De Early Bird-deadline is 16 september 2019. De uiterste deadline voor de registratie is 2 december 2019. Volgende
documenten moeten samen met de registratieformulieren ingediend worden voor de respectieve deadlines:
Registratie-checklist

Onderstaande documenten moeten ingediend worden vergezeld van de registratieformulieren (per deadline).
		REGISTRATIEFORMULIER VOLLEDIG INGEVULD
		REGISTRATIEKOST (GELIEVE HET BEWIJS VAN BETALING BIJ TE VOEGEN). Het bedrag mag eveneens met Visa of 		
MasterCard betaald worden (zie registratieformulieren).
AUDIO-OPNAME: Gelieve een .mp3, .WAV, .WMA of CD met minstens drie (bij voorkeur a capella) stukken op te sturen 		
die niet ouder zijn dan twee jaar. Vermeld alstublieft de titels en componisten van de stukken evenals de opnamedatum.
KORTE BIOGRAFIE VAN HET KOOR: gelieve de biografie in het Engels en een bewerkbare tekst (bv. in Word) op te sturen.
FOTO VAN HET KOOR: zorg ervoor dat deze geschikt is voor reproductie (liggend formaat, als jpg- of bmp-bestand, geen
PDF-formaat, min. 300 dpi of als origineel min. 12 x 7,5 cm). De foto mag niet ouder zijn dan twee jaar.

Voor deelname aan de competitie en
evaluatieactiviteiten

Een afzonderlijke pagina van het registratieformulier voor elke competitiecategorie waaraan het koor wil deelnemen.
BEWIJS VAN KWALIFICATIE voor deelname aan de Champions Competitie
PARTITUREN VAN HET WEDSTRIJDREPERTOIRE: partituren in PDF of soortgelijke bestanden worden niet geaccepteerd.
Zeven (7) exemplaren voor de Champions Competitie, vijf (5) exemplaren voor de Open Competitie, drie (3) voor 		
evaluatieoptredens en één (1) voor een individuele coaching zijn vereist.
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Registratie

DATA PRIVACY STATEMENT
Deze informatie inzake gegevensbescherming is van toepassing op alle gegevensverwerking door INTERKULTUR*.
*Het overkoepelende merk INTERKULTUR is een netwerk van verenigingen zonder winstbejag en commerciële organisaties die
dezelfde interesses delen en de ondersteuning van de cultuur op een internationaal niveau nastreven. Enkele van de leden zijn
Förderverein INTERKULTUR e.V., INTERKULTUR Management GmbH en INTERKULTUR Communication GmbH.
Verzameling en opslag van
persoonsgegevens, aard, doeleinden
en gepland gebruik

Verstrekking van gegevens aan derden

Rechten van de betrokkene

Indien u van onze diensten gebruik zult maken, verzamelen we de volgende gegevens: titel, voornaam, familienaam,
geslacht, geboortedatum / geldig e-mailadres / adres / telefoonnummer (vast en/of mobiel nummer) / indien van toepassing:
betaalinformatie / indien van toepassing: paspoortgegevens.
De gegevensverwerking gebeurt op uw verzoek en is nodig overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b) van de AVG om de daar
vermelde redenen, voor een redelijke verwerking van uw bestelling en voor de wederzijdse nakoming van de contractuele
verplichtingen.
De door ons verzamelde persoonsgegevens zullen worden opgeslagen tot de einddatum van de bewaartermijn en achteraf
worden gewist, tenzij we verplicht zijn om ze voor een langere periode te bewaren uit hoofde van artikel 6, lid 1, punt c) van
de AVG, wegens fiscale en commerciële bewarings- en documentatieverplichtingen
(de Duitse handelswetgeving (HGB), het Duitse strafwetboek (StGB) of de AO) of indien u met langere bewaring hebt
ingestemd overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG.
Uw gegevens mogen alleen aan derden worden verstrekt om de hieronder vermelde redenen. Indien dit voor de verwerking
van uw bestelling nodig blijkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt b van de AVG, zullen we uw persoonsgegevens aan derden
verstrekken.
Het is derden alleen toegestaan deze verstrekte gegevens te gebruiken om de vermelde redenen.
U hebt de volgende rechten:
• Overeenkomstig artikel 7, lid 3 van de AVG kunt u uw toestemming die u ons hebt gegeven, te allen tijde intrekken. Als
gevolg hiervan is het ons niet langer toegestaan om de gegevensverwerking, die op uw toestemming was gebaseerd, in de
toekomst verder te zetten.
• Overeenkomstig artikel 15 van de AVG kunt u informatie vragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
U kunt in het bijzonder informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorie
van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de verwachte opslagperiode, het bestaande recht
op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaande recht om klacht in te dienen, de bron van
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uw gegevens indien ze niet door ons werden verzameld, evenals het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met
inbegrip van profilering en, indien van toepassing, nuttige gedetailleerde informatie.
• Overeenkomstig artikel 16 van de AVG kunt u onmiddellijke wissing of rectificatie vragen van onjuiste of onvolledige
persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen.
• Overeenkomstig artikel 17 van de AVG kunt u vragen dat uw persoonsgegevens die wij bijhouden, worden gewist, tenzij de
verwerking nodig is om het recht van vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting, of om redenen van algemeen belang, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een
rechtsvordering.
• Overeenkomstig artikel 18 van de AVG kunt u de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen indien
u de juistheid van de gegevens betwist, of indien de verwerking onrechtmatig is, maar u zich tegen het wissen van uw
gegevens verzet, of indien we uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of
onderbouwing van een rechtsvordering, of indien u zich tegen de verwerking hebt verzet overeenkomstig artikel 21 van de
AVG.
• Overeenkomstig artikel 20 van de AVG kunt u vragen om uw persoonsgegevens op een gestructureerde, gangbare
en machineleesbare vorm te verkrijgen. U hebt ook het recht om te vragen dat de gegevens naar een andere
verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen.
• Overeenkomstig artikel 77 van de AVG kunt u klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal kan dit via de
toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke verblijf- of werkplaats.
Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt voor gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, punt f)
van de AVG, hebt u overeenkomstig artikel 21 van de AVG het recht om bezwaar te uiten tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens als dit wegens uw specifieke situatie gegrond is. Indien u uw recht op herroeping wil doen gelden, kunt u
een e-mail sturen naar mail@interkultur.com.
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