
Zingen 
is een feest!!!

Zingen 
is een feest!!!

Deelnameprijs: Volledige dag, exclusief middagmaal
volwassenen € 10 p.p., incl. partituren

jongeren: € 5 p.p., incl. partituren
enkel slotconcert: € 5/ p.p.

info & inschrijvingen: www.koorenstemwestvlaanderen.be

Opbrengst t.v.v.  DE  STEM  VAN  ONS  GEHEUGEN   www.zingenmetdementie.be
Organisatie: Koor&Stem West-Vlaanderen

in samenwerking met de provincie, de stad Roeselare, STAP en het Roeselaars kamerkoor

Zondag 22 oktober 2017
ROESELARE
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Een dag vol koormuziek 
voor zangers, dirigenten én al wie graag zingt!

U komt toch ook?!

Een dag vol koormuziek 
voor zangers, dirigenten én al wie graag zingt!

U komt toch ook?!

V.U
. A

nn
 Sa

rre
, K

ra
aia

ar
d 1

6, 
88

00
 Ro

es
ela

re 
- n

iet
 op

 de
 op

en
ba

re 
we

g g
oo

ien
 au

b!



ProgrammaProgramma
10:30  HOOGMIS SINT-MICHIELSKERK 

Uitvoering “Deutsche Messe” van Fr. Schubert
 Cantique de Jean Racine van G. Fauré 

met Instrumentaal Ensemble - o.l.v. Bart Naessens

12:00 – 13:30  LUNCH
picknick in het Klein Seminarie

of lunch in een van de vele restaurantjes

14:00  cc DE  SPIL
Onthaal & start workshops*

18:30 – 19:30  SLOTMOMENT
Toonmoment workshop jongeren

Concert Just For Fun
Samenzang met ISHTAR

*Benieuwd naar het aanbod en de docenten? 
Beslist boeiend om een andere dirigent en andere zangers 

te ontmoeten en zo nieuwe horizonten te verkennen!

Zingen is cool voor jongeren… met Tom Johnson
(= de enige workshop van 3u met een pauze van 20ʼ)
Je verkent nieuw repertoire aangepast aan jongeren tussen 12-16 met 
ʼs avonds gelegenheid dit te laten weerklinken in het toonmoment-concert!

Zingen is folk… 
met Michel Vangheluwe (Ishtar)
Eenvoudige, meerstemmige folkmuziek staat hier op het programma…

Zingen is polyfonie, maar anders… met Inge Bollaert
Inge kiest voor enkele pareltjes uit de polyfonie. Deze workshop richt zich naar de 
ervaren koorzanger waarbij gezocht wordt naar een evenwichtige stemverdeling. 
Wil je er zeker bij zijn, dan is vlug inschrijven dus de boodschap!  

Zingen is zich verdiepen in olden goldies… 
met Bart Naessens
Met Bart verken je Verleih uns  Frieden (F. Mendelssohn), 
Cantique de Jean Racine (G. Fauré) en 
Sure on this shining night (M. Lauridsen) nóg beter! 
Beslist een aanrader!

Zingen is vernieuwen(d)… met Wim Verdonck en met Jan Vuye
Met Wim verken je heel interessant, vernieuwend, toegankelijk, 

wondermooi en eenvoudig koorwerk van Veljo Tormis. 
De doelgroep van deze workshop is de basiszanger 

met een warm hart voor koormuziek.                                                   
Wie kiest voor de workshop met Jan is een gevorderde zanger 

die graag nieuw en uitdagend  repertoire wil ontdekken.

Zingen is close harmony… met Johan De Lombaert
Je verkent het boeiende close harmony repertoire. 
Johan richt zich in de ene workshop tot de meer geoefende 
koorzanger en in de andere tot de meer modale koorzanger. 
Beslist heel interessant voor elke zanger om dit boeiend vocaal 
genre als zanger te leren kennen!


