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Singing is a way to connect people…

TALENTONTWIKKELING VOOR JONGE ZANGERS 

TOPNIVEAU  

CREATIEVE SAMENWERKING OVER TAALGRENZEN HEEN 

NATIONALE AMBASSADEUR VOOR KOORZANG 



Het Belgisch Nationaal Jeugdkoor 
BEvocaL, het Belgisch Nationaal Jeugdkoor, is een nieuw koor met als missie:  

Een topkoor voor jongeren van 18 tot 30 uit heel België, dat jongeren kansen geeft om hun 
talenten te ontwikkelen. Een nieuwe, creatieve samenwerking tussen de drie taalgemeen-
schappen in ons land. Een ambassadeur voor koormuziek uit België die nationaal en 
internationaal optreedt. Oftewel: een ‘Team Belgium’ voor koorzang. 

        

Concept 

Uitwerking

In verschillende Europese landen bestaan er nationale jeugdkoren, waarin jonge zangers in de 
leeftijd 18-30 jaar de kans krijgen om op een hoog artistiek niveau in koor te zingen. Deze 
jeugdkoren zijn een uniek instrument om jong talent te scouten en tot bloei te laten komen in 
een inspirerende en creatieve omgeving. De nationale jeugdkoren fungeren als rolmodel voor 
de lokale (amateur)koren in het eigen land. Tegelijkertijd worden de jonge zangers uit een 
nationaal jeugdkoor ambassadeur en promotor van de eigen koortradities in het buitenland. 

De voorbeelden uit Frankrijk en Nederland zijn in dit kader zeer inspirerend:  
Choeur Nationale des Jeunes    |     Nationaal Gemengd Jeugdkoor 

België mag in dit opzicht natuurlijk niet achterblijven. Ook jonge zangers uit alle delen van ons 
land moeten de kans krijgen om op een hoog niveau in een nationaal jeugdkoor te zingen. 
Momenteel zijn er echter er geen of nauwelijks gelegenheden waarbij jonge musici uit de drie 
taalgemeenschappen elkaar kunnen ontmoeten om samen te zingen. Daarom slaan de 
koorfederaties van de drie taalgemeenschappen, Koor&Stem, Fédération Chorale Wallonie-
Bruxelles A Cœur Joie en Musikverband Födekam Ostbelgien, de handen in elkaar en richten 
een Belgisch Nationaal Jeugdkoor op: BEvocaL.  

Het artistieke concept van het koor wordt uitgewerkt door drie muzikale experts uit de drie 
taalgemeenschappen. De artistieke leiding is in handen van een dynamische, gerenommeerde 
internationale dirigent en een vocal coach uit België.  

De zangers worden geselecteerd op basis van audities. Voor de geselecteerde zangers 
organiseren we jaarlijks een zomerweek en vier weekends waarin gewerkt wordt aan het 
repertoire en de vocale vorming van de zangers. Hieraan gekoppeld organiseren we publieke 
concerten op verschillende locaties in het land, waardoor de jonge zangers onmiddellijk 
(internationale) podiumervaring kunnen opdoen en het grote publiek meteen met het nieuwe 
koor kennis kan maken.  

De oprichting van BEvocaL gebeurt binnen een nieuw samenwerkingsverband, waar de drie 
federaties op basis van evenwaardigheid samenwerken in een team van professionals en 
vrijwilligers. De organisatie van BEvocaL wordt ondersteund door ons hele partnernetwerk van 
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amateurkoren, conservatoria, muziekacademies en andere muzikale en organisatorische 
partners in de drie taalgemeenschappen.  

        

Doelstellingen

Voor dit project hebben we vier doelstellingen geformuleerd: 

1. Een Belgisch Nationaal Jeugdkoor met topkwaliteit oprichten  
We willen een eersteklas Belgisch Nationaal Jeugdkoor oprichten: met uitstekende jonge 
zangers, deskundige leiding, aantrekkelijk repertoire en een aansprekende publiekswerking. 
Daardoor wordt het koor een uniek instrument om mensen te laten aanvoelen hoe verrijkend en 
aanstekelijk zingen kan zijn. Door zijn kwaliteit en diversiteit (in bijv. de samenstelling van het koor, 
keuze voor het repertoire en manier van presenteren) kan het koor een rolmodel worden voor 
jongeren en voor de amateurkoorwereld in België in zijn geheel. Het koor kan tevens uitgroeien 
tot de ambassadeur van de Belgische cultuur in binnen- en buitenland.  

2. Jong muzikaal talent scouten en kansen geven om zich verder te ontwikkelen in koorzang. 
BEvocaL staat open voor alle jonge talentvolle zangers uit België. Heel wat studenten aan de 
Belgische conservatoria hebben interesse in koorzang, maar hebben binnen hun opleiding niet 
zoveel kansen om zich als koorzanger verder te ontwikkelen. Daarnaast zijn er heel wat goede 
jonge zangers uit amateurkoren die zich verder willen bekwamen in koorzang zonder meteen 
verdergaande muziekstudies aan te vatten. Tenslotte zijn er jonge talentvolle zangers die niet 
verbonden zijn aan conservatoria of amateurkoren, maar wel de ambitie hebben om hun 
vocale talenten verder te ontwikkelen. Dit project heeft de ambitie om deze groepen samen te 
brengen en ontwikkelingskansen te geven. 

Het koor wordt een topkoor, maar is niet elitair: iedereen met vocaal talent krijgt de kans om 
mee te doen. Speciaal voor jongeren die het financieel wat moeilijker hebben willen we een 
‘vriendenfonds’ oprichten dat de deelname van deze jongeren mogelijk maakt. 

3. Een creatieve samenwerking op gang brengen tussen jonge zangers uit de drie 
gemeenschappen in België. 
Als geen andere culturele activiteit werkt zingen verbindend, over de generaties, taalgrenzen en 
culturen heen. Met het Belgisch Nationaal Jeugdkoor willen we een diverse samengestelde 
groep van jonge zangers uit de drie landsdelen samenbrengen en de mogelijkheid geven om 
elkaar te ontmoeten, over taal- en landsgrenzen heen te kijken, elkaars culturele tradities te leren 
kennen en samen een nieuwe culturele traditie op te bouwen.  

4. Nieuwe samenwerkingsverbanden opzetten tussen muzikale organisaties uit de drie 
gemeenschappen in België. 
Voor de oprichting van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor werken de koorfederaties uit de 
verschillende gemeenschappen voor het eerst samen in een ambitieus langetermijnproject. 
Daarnaast schakelen we onze eigen netwerken in, in het bijzonder de amateurkoren, 
conservatoria, muziekacademies en -scholen, en brengen deze samen in een nieuw 
samenwerkingsverband.  
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Doelgroepen 

Met dit project willen we verschillende doelgroepen bereiken: 

JONGE ZANGERS 
De belangrijkste doelgroep van het project zijn jonge zangers uit heel België, in de leeftijd van 18 
tot en met 30 jaar. De zangers van BEvocaL zullen via audities worden geselecteerd. Zoals eerder 
aangehaald worden de zangers gerekruteerd onder de studenten uit de vocale en 
instrumentale opleidingen aan de conservatoria, onder de betere zangers van de amateurkoren 
en onder individuele vocale talenten die niet aan muziekopleidingen of amateurkoren zijn 
verbonden. Alleen degenen die slagen voor de auditie kunnen deel uitmaken van het koor. Voor 
de jongeren betekent dit project een kans om op een nieuwe manier samen te werken met 
leeftijdsgenoten uit de drie taalgemeenschappen. Ze komen in contact met een muzikale 
traditie die deels gemeenschappelijk is en deels verschillend en bouwen gemeenschappelijk 
aan een nieuwe koor- en zangtraditie. 

AMATEURKOREN IN BELGIE 
Alle amateurkoren in België kunnen ‘leveranciers’ worden van het jeugdkoor en hun jonge 
zangers stimuleren om aan het koor mee te doen. BEvocaL introduceert een aantal 
vernieuwende ideeën in de koorwereld, bijv. een nieuwe manier om publiek bij een koorconcert 
te betrekken. In die zin kan het koor fungeren als rolmodel voor de amateurkoren en kunnen 
deze leren van de kwaliteit en podiumpresence van BEvocaL. Tenslotte zijn de amateurkoren 
mogelijk geïnteresseerd publiek voor de concerten van BEvocaL.  

KOORDIRIGENTEN 
Voor dirigenten kan het Belgisch Nationaal Jeugdkoor als praktijkvoorbeeld fungeren, zowel op 
het gebied van repertoirekeuze als op het gebied van stemvorming, scenografie en relatie met 
het publiek. In de planning kunnen workshops, kijkstages en ontmoetingen worden voorzien. De 
dirigent wordt bijgestaan door drie jonge beloftevolle dirigenten, een uit elke taalgemeenschap, 
die op die manier zelf een grote ontwikkeling kunnen doormaken.  

KOORCOMPONISTEN  
Voor jonge koorcomponisten uit België is BEvocaL een kanaal waardoor zij hun werk in de 
nationale en internationale koorwereld kunnen promoten. De deelnemers maken kennis met de 
koorliteratuur uit de verschillende cultuurgemeenschappen en krijgen de kans zich hierin samen 
met de componisten verdiepen. Uiteraard zal het jeugdkoor een repertoire opbouwen rond 
topcomposities uit de drie cultuurgemeenschappen. De jonge deelnemers maken op die 
manier kennis met het gezamenlijke vocale erfgoed van België.  

MUZIEKORGANISATIES 
We brengen professionals en amateurs op het gebied van zang samen en faciliteren de 
uitwisseling van kennis en ervaring op artistiek en organisatorisch gebied. Muziekacademies, 
conservatoria, cultuurcentra en andere muziekorganisaties zijn medewerkers aan dit project: zij 
zoeken mee naar zangers, leveren logistieke steun, faciliteren optredens, nemen de activiteiten 
van BEvocaL op in hun programmering en communicatie, etc. Niet alleen gaat het over de drie 
Belgische koororganisaties op het gebied van amateurzang, maar ook om ons gehele 
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partnernetwerk, o.a. het Vlaams Radio Koor / Brussels Philharmonic en BOZAR. Zij kunnen bijv. 
voor vocal coaching en podiummogelijkheden zorgen. 

        

HET BREDE PUBLIEK 
België krijgt een kwalitatief hoogstaand koor als ambassadeur van Belgische koormuziek. Via de 
concerten en toonmomenten van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor komt het brede publiek in 
aanraking met een kwalitatief hoogstaand koor, met muzikaal erfgoed uit eigen land en met 
een innovatieve manier van communiceren met het publiek. We streven ernaar het koor bij 
verschillende gelegenheden te laten optreden, op verschillende locaties en in alle landsdelen, 
zodat we een breder publiek aan kunnen spreken dan de traditionele koormelomaan. Door de 
samenwerking leren de drie taalgemeenschappen in ons land elkaars cultuur kennen en 
waarderen.  

Criteria 

Het project is voor ons geslaagd als: 

• het Belgisch Nationaal Jeugdkoor is opgericht en er jonge zangers uit Vlaanderen, Wallonië 
en Duitstalig België hebben deelgenomen aan het project; 

• er een langetermijnvisie en langetermijnplanning voor het koor ligt, waar de drie stichtende 
organisaties gezamenlijk aan hebben meegewerkt; 

• er een nieuwe impuls is gegeven aan koorwerking in België; 
• het koor jaarlijks minstens drie concerten geeft in binnen- en buitenland; 
• de oprichting van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor aandacht heeft gekregen in de 

nationale en internationale media; 
• er verschillende partners bij het project zijn betrokken, zowel vanuit de koorwereld zelf als 

daarbuiten; 
• de samenwerking tussen de drie Belgische koororganisaties is versterkt en het Belgisch 

Nationaal Jeugdkoor structureel is verankerd in hun werking.  

Planning van het project

Het Belgisch Nationaal Jeugdkoor is een langetermijnproject in een nieuw samenwerkings-
verband.  

In 2017, het eerste jaar van het project, brengen we de experts en partners uit het 
partnernetwerk samen, mobiliseren we de zangers en bouwen we organisatorische kennis op. 
We organiseren audities, twee repetitieweekends (een in het voorjaar en een in het najaar) en 
een zomerkoorweek. In deze fase is er ook plaats om te experimenteren met innovatieve 
manieren van presenteren en communiceren met het publiek. Tenslotte werken we, op basis van 
de eerste ervaringen, een langetermijnvisie uit om het koor in de volgende jaren verder uit te 
kunnen bouwen en de werking ervan te consolideren. In 2018 organiseren we in principe vier 
repetitieweekends en een zomerweek. Momenteel zijn we de planning tot en met 2019 aan het 
uitwerken. 
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We zorgen ervoor dat de repetitiemomenten in de mate van het mogelijke worden afgesloten 
met publieke concerten. In 2017 voorzien we optredens in Vlaanderen en Wallonië. Op lange 
termijn zien we het Belgisch Nationaal Jeugdkoor regelmatig optreden op concerten, festivals 
en evt. wedstrijden in binnen- en buitenland. Onze partner BOZAR wil het koor een podiumkans 
geven tijdens het Singing Brussels Celebration Weekend van juni 2018.  

We streven er ook naar dat het koor meedoet aan het driejaarlijkse internationale Europa 
Cantat korenfestival (in 2018 in Tallinn). Dit laatste festival trekt meer dan 4.000 zangers van over 
de hele wereld en is voor de koorwereld bij uitstek het moment om nieuwe koren aan het werk 
te zien en met andere koren samen te zingen en te leren, o.a. nationale jeugdkoren van andere 
landen. In de planning en voorbereiding van het koor wordt met deelname aan dergelijke 
festivals en wedstrijden rekening gehouden.   

        

Organisatoren

Het Belgisch Nationaal Jeugdkoor is een project van de drie Belgische koor- en muziekfederaties 
Koor&Stem (Vlaanderen), Fédération Chorale Wallonie - Bruxelles A Cœur Joie (Wallonie) en 
Musikverband Födekam Ostbelgien (Duitstalige Gemeenschap). Samen vertegenwoordigen we 
meer dan 45.000 zangers in heel België. 

De partners

- Koor&Stem vzw 
Koor&Stem is de Vlaamse amateurkunstenorganisatie voor vocale muziek. Bij Koor&Stem zijn 
950 koren aangesloten en 35.000 zangers, dirigenten en componisten. Koor&Stem brengt 
zingende mensen samen en ondersteunt de Vlaamse koorwereld met o.a. 
dirigentenopleidingen, repertoireworkshops, het runnen van een bibliotheek, organisatorisch 
advies, artistieke koorcoaching, de organisatie van festivals en projecten in het lager 
onderwijs. Koor&Stem wordt ondersteund door de Vlaamse overheid in het kader van het 
Amateurkunstendecreet. Bij Koor&Stem werken 8 VTE’s en bijna 200 vrijwilligers in de vijf 
Vlaamse provincies. 

- Fédération Chorale Wallonie - Bruxelles A Cœur Joie asbl 
De Fédération Chorale Wallonie - Bruxelles A Cœur Joie is, zoals de naam aangeeft, de 
Waals/Brusselse koororganisatie. A Cœur Joie heeft regionale afdelingen (in Waals-Brabant/
Namen, Brussel, Charleroi, Henegouwen en Luik/Luxemburg). A Cœur Joie is door de Waals-
Brusselse Gemeenschap erkend als amateurkunstenorganisatie. In die hoedanigheid is de 
organisatie verantwoordelijk voor een hele serie zangactiviteiten en cursussen voor zangers 
en dirigenten. A Cœur Joie is een vzw bestaat uit een team van professionele medewerkers, 
een bestuursteam en een groot aantal aangesloten koren.  

- Musikverband Födekam Ostbelgien VOG 
De 'Musikverband Födekam Ostbelgien' is de vereniging voor vocale en instrumentale 
groepen van de Duitstalige Gemeenschap in België. Bij Födekam zijn 133 groepen 
aangesloten (71 vocale groepen, 62 instrumentale groepen). Födekam organiseert tal van 
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activiteiten voor de aangesloten leden, zoals zingweken, Sing-Ins, Vocal Projects en cursussen 
stemvorming. De 'Musikverband Födekam Ostbelgien' bestaat uit een team van vrijwilligers 
dat gespecialiseerd is in vocale muziek en een team dat gespecialiseerd is in instrumentale 
muziek, zowel voor de regio Noord als de regio Zuid. Födekam is gevestigd in St. Vith. 

        

Ons team

Voor de oprichting en organisatie van BEvocaL schakelen we een aantal van onze 
organisatorische vrijwilligers in. Zij helpen bij de rekrutering, de organisatie van de audities en 
repetitiemomenten, promotie en communicatie, het plannen en organiseren van concerten, het 
organiseren van (internationale) concertreizen, enz. In het eerste jaar van het project worden zij 
opgeleid en begeleid door een (deeltijds) professionele coördinator, zodat de vrijwilligers het 
jeugdkoor daarna zelf kunnen runnen en het project op lange termijn financieel haalbaar blijft. 
Uiteraard krijgen de vrijwilligers daarnaast altijd ondersteuning van het professionele team van 
onze drie organisaties. 

Ons partnernetwerk

Zoals boven aangegeven, rekenen we bij de oprichting van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor 
op steun van ons gezamenlijke partnernetwerk van amateurkoren, conservatoria, 
muziekacademies, bevriende festivals, cultuurhuizen, etc. 

Partnerschappen

Het nieuwe jeugdkoor kreeg reeds steun van de overheden van de drie taalgemeenschappen, 
BOZAR, de Nationale Loterij, Vlaams Radio Koor en Musiq3. Om het koor op lange termijn te 
kunnen laten bestaan, heeft het Belgisch Nationaal Jeugdkoor echter nog meer partners nodig, 
vooral op nationaal niveau. Partners die, net als wij, vinden dat het heel belangrijk is dat alle 
jongeren in ons land hun talenten kunnen ontwikkelen, ongeacht hun achtergrond. Met deze 
partners zullen we in staat zijn een duidelijk punt te maken van de nationale en internationale 
uitstraling van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor. Dergelijke ondersteuning is voor ons van zeer 
groot belang, omdat deze steun de visibiliteit van het project vergroot. 

Daarnaast willen wij aan jonge mensen kansen bieden voor hun artistieke ontwikkeling. We 
geven jonge mensen een kwalitatief hoogstaand traject waarin ze hun talenten kunnen 
ontplooien. Het is een echt cross-over project: we werken over grenzen van taal en cultuur heen, 
met verschillende muzikale stijlen en tradities en met vernieuwende podiumconcepten. Het zou 
een echte meerwaarde voor ons project betekenen als we kunnen aansluiten bij de 
inspanningen van anderen op dit gebied.  
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Communicatie

Om de activiteiten van het Belgisch Nationaal Jeugdkoor in de drie taalgemeenschappen 
nationaal en internationaal bekend te maken en te promoten gebruiken we al onze 
communicatiemiddelen.  

Koor&Stem: 
− website www.koorenstem.be (60.000 sessies, 35.000 unieke bezoekers, 190.000 page views) 
− website voor koordirigenten www.koorklank.be (18.000 sessies, 11.000 unieke bezoekers, 

53.000 page views) 
− tijdschrift Stemband magazine (oplage 3.000 ex.) 
− digitale nieuwsbrief 8.500 ontvangers) 
− sociale media: Facebook (5.000 volgers), Twitter (1000 volgers) 

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie  
− website www.acj.be met o.a. een beschrijving van het diensten- en activiteitenaanbod van 

A Cœur Joie en de aangesloten leden; 
− driemaandelijks tijdschrift ‘Le Journal’ (papier en digitaal) (oplage 8.000), verspreiding o.a. 

onder de koren, muziekacademies, bibliotheken, culturele centra; 
− jaarbrochure met alle seizoensactiviteiten (oplage 4.000), verspreiding idem; 
− digitale nieuwsbrief ‘Les Nouvelles’ (> 10.000 ontvangers); 
− sociale media: Facebook (< 1000 volgers). Alle berichten verschijnen ook automatisch op de 

website; 
− voor grote evenementen en concerten wordt er aanvullend promotie gevoerd via pers en 

radio. 

Musikverband Födekam Ostbelgien 
− website www.foedekam.be 
− tijdschrift Födekam Neues (oplage 700 ex.) 
− sociale media: Facebook (< 300 volgers) 

Gekoppeld aan de twee repetitiemomenten op verschillende plaatsen in het land organiseren 
we elk jaar verschillende publieke toonmomenten. In 2017 zijn dat er twee, met naar schatting 
ca. 500 aanwezigen per keer. Uiteraard zetten we voor deze concerten een speciale 
promotiecampagne op. Daarnaast maken we de activiteiten van het Belgisch Nationaal 
Jeugdkoor bekend via de meewerkende nationale en internationale partners, o.a. de European 
Choral Association – Europa Cantat. We hebben een publieksbereik van 45.000 koorzangers, 
dirigenten en componisten in België en meer dan 2,5 miljoen in Europa. 

Contact

Koor&Stem vzw (Koenraad De Meulder, directeur) 
Zirkstraat 36, 2000 Antwerpen 
T: 03 237 96 43  |  E: koenraad.de.meulder@koorenstem.be  |  W: www.koorenstem.be  

Fédération Chorale Wallonie-Bruxelles A Cœur Joie (Loti Piris Niño) 
Avenue de l'Equinoxe 28, 1200 Bruxelles 
T: 0472 955 151  |  E: loti.piris@acj.be  |  W: www.acj.be 

Musikverband Födekam Ostbelgien (Horst Bielen, Vorsitzender) 
Malmedyer Straße 25, 4780 St. Vith 
T & F 080 22 65 55  |  E: foedekam@skynet.be  |  W: www.foedekam.be
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