
 HET BELGISCH NATIONAAL JEUGDKOOR
LE CHOEUR NATIONAL DES JEUNES DE BELGIQUE

DER BELGISCHE JUGENDNATIONALCHOR

AAN ALLE JONGE ZANGERS EN MUZIKANTEN

KOM ZINGEN BIJ BEVOCAL, HET NATIONAAL JONGERENKOOR VAN BELGIE

Als lid van BEvocaL, krijg je de kans om te zingen met internationaal bekende koorleiders en met een
professionele stemcoach aan de ontwikkeling van je stem te werken. Bovendien ontdek je met andere
jongeren uit de drie taalgemeenschappen van België de passie van het samen zingen. Je neemt deel
aan talrijke concerten en je wordt een echte ambassadeur van België en de Belgische koormuziek !

Het repertoire is zeer gevarieerd: van liederen in verschillende talen uit grote muzikale periodes tot
hedendaagse nationale en internationale muziek en ook pop en muzikale bewerkingen. BEvocaL is
een dynamisch koor dat ook veel werk maakt van zijn uitstraling op het podium!

Als dit avontuur je aanspreekt, dan kan je, als je dat wil, deelnemen aan een proefrepetitie met het
koor vooraleer je je echt kandidaat stelt.

De uiteindelijke selectie van de koorleden gebeurt via een auditie.

Deelnemingsvoorwaarden:

 Je bent tussen 18 en 27 jaar (maximum) op het ogenblik van de audities.
 Je bent beschikbaar op de repetitiedagen (de planning ontvang je bij inschrijving)
 Je studeert je partituren telkens in voor de repetities.
 Je hebt de Belgische nationaliteit of woont/bent gedomicilieerd in België
 Je hebt noties van het Engels

Ter voorbereiding van de audities vragen we je:

 Een stuk naar eigen keuze te zingen
 Een lezing op zicht uit te voeren van een eenvoudige partituur
 Een partituur voor te bereide, die we je op voorhand opsturen. Je zingt die solo of in kwartet 

met andere kandidaten. 

De audities voor 2019 vinden plaats in:

 Kasterlee (Mol), op 23 maart
 Hasselt, op 27 april
 Brussel, op 4 mei
 Saint-Hubert, eerste week van juli
 Brugge, op 27 oktober
 Eupen, op 30 november

Je kan je inschrijven via onze website www.BEvocaL.be

Nog vragen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via : info@BEvocaL.be


