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Oproep voor kandidaten 

2 Belgische koordirigenten 

voor de periode september 2020 t.e.m. december 2022 

 

BEvocaL, het Belgisch nationaal jeugdkoor  
BEvocaL zoekt twee koordirigenten, die woonachtig zijn in België en afkomstig zijn 

uit twee verschillende taalgemeenschappen van ons land. De opdracht is voor de 

periode september 2020 t.e.m. december 2022. 

Na deze periode is er een mogelijkheid tot een verlenging met één extra seizoen. 

 

Profiel (aan te tonen met een complete CV en een motivatiebrief) 

• Diploma conservatorium, bij voorkeur een diploma in koordirectie. 

• Ervaring in het werken met (jeugd)koren. 

• Ervaring in het werken met verschillende muzikale stijlen (klassiek, 

hedendaags, jazz,.... 

 

De twee dirigenten werken nauw met elkaar samen, met als doel het 

volgende tot stand te brengen:  

• De uitwerking en uitvoering van het artistieke project voor de periode 

september 2020 t.e.m. december 2022, overeenkomstig de omschrijving 

van het project en de beschikbare financiële en personele middelen. Het 

programma wordt opgesteld in overleg met het projectteam, en houdt 

rekening met het aantal koorleden en het feit dat het koor a capella zingt 

(of met piano) en niet met externe solisten werkt. 

• De artistieke programmatie wordt, indien mogelijk, 1 jaar van tevoren 

ingevuld. 

• Het organiseren van de repetities en leiding van de jaarlijkse repetitieweek 

en -weekenden. Het dirigeren van concerten. 

• Ontwikkeling van de artistieke kwaliteit van het koor door middel van een 

aangepaste pedagogische aanpak, waarbij altijd met de dynamiek van 

de groep rekening gehouden moet worden. 



• Bijdragen aan de uitstraling van het koor via een beleid van verspreiding 

en samenwerking (in concerten, deelname aan vernieuwende projecten, 

enz.). 

Het doel van de samenwerking tussen de twee dirigenten is dat ze elkaar over de 

taalgrenzen heen leren kennen en waarderen, waardoor ze zich open zullen stellen 

voor elkaars cultuur en achtergrond. De precieze taakverdeling zal bij de aanstelling 

worden overeengekomen. 

 

Voorstelling van het koor 

BEvocal, het Belgisch nationaal jeugdkoor, werd in mei 2017 opgericht. Het is een 

creatieve samenwerking tussen de drie Belgische taalgemeenschappen: een project 

van Koor&Stem (Vlaamse amateurkunstenorganisatie voor vocale muziek),  

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles À Cœur Joie (Franstalige organisatie voor 

koormuziek) en Musikverband Födekam Ostbelgien (organisatie voor koor- en 

instrumentale muziek van de Duitstalige gemeenschap). 

Sinds zijn oprichting heeft BEvocaL talrijke concerten gegeven in het hele land: 

Oostende, Brussel, Eupen, Namen, Lier, Turnhout, Marche-en-Famenne, La Roche-en-

Ardenne,... Het koor trad op tijdens verschillende gerenommeerde festivals, zoals het 

‘Singing Brussels Celebration Weekend’ in BOZAR, het ‘Festival International Namur en 

Chœurs’, ‘OdeGand’ van het Festival van Vlaanderen en het festival ‘La Nuit des 

Chœurs’ in Villers-la-Ville. 

 

Doelstellingen van BEvocaL 

BEvocaL geeft de mogelijkheid aan jonge zangers om al hun vocale en creatieve 

talenten te ontwikkelen. BEvocaL benadert koorzang op een unieke en aantrekkelijke 

manier: Tijdens de concerten spelen de zangers met de verwachtingen van het 

publiek met verrassende wendingen die de grenzen tussen de zangers en het publiek 

verleggen. 

Het jeugdkoor brengt een zeer afwisselend repertoire, bij voorkeur a capella. Dit 

omvat o.a. Belgische componisten en het gebruik van minstens de drie landstalen. Bij 

het repetitie- en productieproces worden de jonge zangers nauw betrokken.  

Zingen in BEvocaL betekent voor de zangers: 

• een kans om te kunnen werken met hoogstaande koordirigenten en een 

stemcoach. 

• de mogelijkheid om repertoire te ontdekken van verschillende stijlen en uit 

diverse periodes.  

• deelnemen aan prestigieuze festivals en concerten, in binnen- en buitenland. 

 

 

 



Voor de drie koororganisaties is BEvocaL:  

• een manier om jonge zangers uit heel België de kans te bieden om elkaar te 

ontmoeten, zich op muzikaal en taalkundig vlak te verbeteren en hun talenten 

te ontwikkelen. 

• een unieke artistieke samenwerking tussen de drie taalgemeenschappen van 

het land. 

• een ambassadeur voor Belgische koormuziek die zowel op nationale als 

internationale podia optreedt. 

 

Het koor 

BEvocaL is het ‘team Belgium’ voor koorzang. Momenteel bestaat het koor uit 30 

amateurzangers van 18 tot 32 jaar. De zangers zijn uit heel het land afkomstig. Ze 

worden geselecteerd op basis van een auditie. 

De werking van BEvocaL wordt gefinancierd met de eigen middelen van de drie 

koororganisaties en de steun van publieke en/of private partners. 

Maria van Nieukerken (NL) was de eerste koordirigent van 2017 tot 2020. Joris Derder 

(BE) was stemcoach tijdens deze periode. 

Website: www.bevocal.be 

 

Werking van het koor 

Een typisch BEvocaL-seizoen bestaat uit: 

• Een repetitieweek van 8 dagen 

• Vier of vijf repetitieweekenden (van vrijdag 18.00 uur tot zondag 16.00 uur), op 

verschillende locaties, zoveel mogelijk verspreid door het land. Indien mogelijk 

worden de weekenden afgesloten met een concert. 

• Afhankelijk van de mogelijkheden zijn er extra repetities, van één tot meerdere 

dagen, om het koor goed voor te bereiden op deelname aan een festival of 

prestigieus concert. 

• De zangers worden gekozen op basis van audities. Deze worden één keer per 

jaar op nationaal niveau georganiseerd met een algemene oproep. De 

basisvereisten zijn: noten kunnen lezen, gevormde stem, autonomie, 

koorervaring hebben … 

Artistiek team 

Het artistieke team valt onder de verantwoordelijkheid van het projectteam en 

bestaat uit : 

• Twee koordirigenten, afkomstig uit verschillende taalgebieden. Zij zijn 

verantwoordelijk voor het artistieke project, voor de leiding van het koor en de 

dynamisering ervan. 

• Eén persoon die de leiding heeft over het vocale werk. 

Kennis van het Engels en één of meerdere landstalen is noodzakelijk. 

 



Projectteam 

Het projectteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van het koor en 

bestaat uit vertegenwoordigers van de koororganisaties van de drie 

gemeenschappen. Het artistieke team valt onder de verantwoordelijkheid van het 

projectteam. 

 

Stel je kandidaat 

Je mag je individueel kandidaat stellen, of een duo voorstellen met een dirigent uit 

een andere taalgemeenschap.  

Stuur je kandidatuur vóór 30 juni 2020 aan ons op. We verwachten:  

• Een motivatiebrief  

• Een artistiek-pedagogisch project waarin de visie van het koor verwerkt zit, met 

daarbij een voorbeeld van een concertprogramma 

• CV met relevante referenties  

Via e-mail: info@bevocal.be 

Per post: BEvocaL, Pater Pirestraat 50, 2018 Antwerpen 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via info@bevocal.be. 


