
Kamerkorenfestival Oude Muziek Nu
Op zaterdag 10 en zondag 11 juni vindt in de Oosterkerk het Kamerkorenfestival Hoorn-Oude Muziek Nu plaats. Alle koren tus-
sen 4 en 40 leden zijn van harte welkom. Er zijn geen beperkingen wat betreft repertoire, maar een ontmoeting tussen oude en ei-
gentijdse muziek wordt zeer op prijs gesteld. De optreedtijd is 25 minuten inclusief op en af.
Deelname door koren kost €  95; hierin is een eventuele beoordeling inbegrepen (zie hieronder)
Aanmelding koren is mogelijk t/m 1 mei 2023. Zie hieronder bij Aanmelding en betaling.

Beoordeling
Koren kunnen kiezen uit geen beoordeling of beoordeling met aanbevelingen ter verbetering.
De keuze voor de beoordeling kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven.

Prijzen
Koren die naar het oordeel van de jury vocaaltechnisch ontwikkelingspotentieel laten horen en zien ontvangen een coaching ter
voorbereiding van een eigen concert in het werkgebied, door een docent naar keuze en in overleg met de jury van het kamerkoren-
festival. Het juryrapport is daarbij leidend.

Een koor dat naar het oordeel van de jury het meest aansprekende, originele of anderszins opvallende programma presenteert ont-
vangt een coaching ter voorbereiding van een eigen concert in het werkgebied, door een docent naar keuze en in overleg met de
jury van het kamerkorenfestival. Het juryrapport is daarbij leidend.

Deze prijzen worden alleen toegekend aan koren die hebben aangegeven zich te willen laten beoordelen.

Voorkeur voor data en tijden
Alle koren die zich aanmelden moeten op zaterdag 10 juni 2023 kunnen optreden. Daarnaast kunnen koren die ook op zondag 11
juni 2023 kunnen deelnemen dit aangeven. Bij aanmelding van tenminste 4 koren voor zondag 11 juni kunnen de koren ook op de
zondag optreden. De indeling wordt zo spoedig mogelijk na de sluitingsdatum van aanmelding (1 mei 2023) bekend gemaakt.

Aanmelding en betaling voor deelname koren
Aanmelding is mogelijk met dit aanmeldingsformulier.
Betaling van het deelnamegeld verloopt via deze betaalpagina op Podiumplein.
Na ontvangst aanmelding en betaling is de aanmelding definitief. U ontvangt hiervan een bevestiging.

Gegevens onder voorbehoud van financiering
Kaartverkoop voor bezoekers
De kaartverkoop voor bezoekers aan het festival en voor de voorstelling KAAS EN BROOD MOORD opent op 15 maart, als het
programma in grote lijnen bekend is.

Voorstelling DE KAAS EN BROOD MOORD
Daarnaast presenteren we op zaterdagavond 10 juni de schitterende productie DE KAAS EN BROOD MOORD van Stichting
Kwezel. Speciaal voor deze productie zal een regionaal projectkoor worden samengesteld. De aanmelding voor dit projectkoor
opent op 24 januari. Aanmelding is mogelijk tot 1 mei 2023; het aanmeldingsformulier vindt u hier vanaf 24 januari. Op zaterdag-
ochtend 13 mei en 3 juni zijn er repetities en op zaterdagochtend 10 juni is de generale.  Er volgt spoedig informatie over de mu-
ziek, die hier ter voorbereiding ook kan worden gedownload.
Deelname aan het Projectkoor KAAS EN BROOD MOORD kost €  50. Het deelnamegeld kan worden betaald via Podiumplein. U
ontvangt daarvoor een betalingsbewijs.

Workshop voor koorzangers en masterclass voor dirigenten
Naast het korenfestival is er op zaterdag 10 juni een workshop Bach voor dirigenten olv de vermaarde JOS VAN VELDHOVEN.
Ook vindt er een workshop voor koorzangers plaats.
Masterclass en workshop vinden gelijktijdig plaats; deelname aan beide is dus niet mogelijk.
Aanmelding voor masterclass en workshop wordt geopend op 1 maart 2023.

https://forms.gle/sWFRdea4HV6nkxKx7
https://www.podiumplein.nl/artiesten/festival-hoorn-oude-muziek-nu/voorstellingen/betalingsbewijs-kamerkorenfestival-2023

