
Utrecht, december 2022

Beste zanger,

Verheug jij je ook zo op weer samen zingen? Dan kijk je ook vast uit naar het het Utrecht Zingt
festival Leading Voices wat 27-31 juli 2022 plaatsvindt in Utrecht. Naast een hoofdprogramma voor
professionals is er ook een nevenprogramma voor zangers. En daar vertel ik je graag meer over.

Over Leading Voices
Leading Voices, European Days for Vocal and Choral Leaders is een nieuw evenement van de
European Choral Association. Misschien ken je deze organisatie nog van het Europa Cantat festival
wat in 2009 plaatsvond in Utrecht. Het hoofdprogramma van Leading Voices is gericht op
professionals in de koormuziek: dirigenten, muziekdocenten, componisten, managers, etc. ZIMIHC
maakt bij dit evenement ook een nevenprogramma en dat is juist voor jou als zanger of voor je
koor.

Wat biedt het HOOFDprogramma voor zangers?
Het hoofdprogramma biedt twee mogelijkheden voor zangers.
Om te beginnen zijn er diverse sessies waarvoor we zangers nodig hebben ter ondersteuning van
de inhoud van de sessies. Je kunt je voorstellen dat dirigenten niet altijd zelf willen zingen. Maar
daarnaast willen we soms ook werken aan de interactie tussen dirigent of componist en koor. We
zoeken zangers die dat avontuur aandurven. Zij kunnen zich binnenkort aanmelden om hier aan
mee te doen. Je blijft op de hoogte via social media: @Leadingvoices2022.

Daarnaast kun je altijd vrij in- en uitlopen op de markt voor uitgeverijen en andere
koororganisaties. Deze komt te staan in de hal van de Centrale Bibliotheek aan de Neude in
Utrecht. Om de markt heen wordt een gratis programma met kleine presentaties en optredens
georganiseerd. Hier is dus altijd wat te doen of te beleven.

Wat biedt het NEVENprogramma voor zangers?
Het nevenprogramma biedt verschillende activiteiten waarin jij je als zanger individueel of met je
koor kunt ontwikkelen of kennis kunt maken met bijvoorbeeld nieuwe muziek of een zangtechniek.
Je kunt kiezen uit 3 ateliers en 12 workshops en natuurlijk open singings.

De ateliers vinden tegelijkertijd plaats op de ochtend van donderdag, vrijdag en zaterdag van
9.30 - 12.00 uur en hebben op zondagmiddag een presentatiemoment. De presentatie maakt
onderdeel uit van het slotevenement in de centrale hal van de Centrale Bibliotheek aan de Neude.
Tijdens een atelier werk je toe naar de presentatie. In het atelier staat een specifiek repertoire
centraal, onder leiding van een toonaangevende dirigent of vocal leader. Het atelier heeft ook een
gastdocent die minimaal één ochtend bij het atelier aanwezig is en met de zangers aan één
specifiek element werkt. Sommige van de gastdocenten zijn ook (internationale) spreker of
workshopleider in het hoofdprogramma.

Een workshop vindt plaats in de middag tussen 14.00 - 15.30 uur. Elke workshop heeft een eigen
karakter. Elke dag is er een aanbod op zangtechniek/stijl, repertoire en improvisatie. Sommige van
de workshopdocenten zijn ook (internationale) spreker of workshopleider in het hoofdprogramma.



De open singing (weet je nog in 2009, op het Domplein en in de Jaarbeurs?) is een vast
onderdeel van het Europa Cantat festival. Voor Leading Voices doen we het een beetje anders. Er
zijn elke dag om 17.30 - 18.00 op drie locaties in Utrecht open singings. In het centrum, in
Overvecht en in Zuilen. Je vindt hier elke dag een andere dirigent.
Bijzonder aan de open singings is dat elke locatie ook één keer bezocht wordt door de docenten en
deelnemers uit de masterclass open singing, die plaatsvindt in het hoofdprogramma van Leading
Voices. De docenten (Jan Schumacher en Merzi Rajala) hebben elk een heel eigen aanpak en zullen
dat ook tijdens de open singings laten zien.

En natuurlijk zijn er ook dagelijks choir-to-choir concerten. Dat zijn concerten overdag waar
telkens twee koren samen een uur muziek vullen op een mooie locatie in de Utrechtse binnenstad.

Aanmelden en meer informatie
Voor het hoofdprogramma kunnen dirigenten, vocal leaders en andere professionals zich
registreren vanaf 10 januari 2022.
Zangers en koren kunnen vanaf 15 februari 2022 tickets kopen voor het nevenprogramma (ateliers
en workshops, open singings zijn gratis). Wil je meedoen met een choir-to-choir concert, dan kun
je je koor al aanmelden via dit formulier.

En natuurlijk kun je jezelf ook al aanmelden als vrijwilliger. Super leuk om bijvoorbeeld
buitenlandse gasten mee te helpen ontvangen of te ondersteunen bij een lezing of workshop!
Aanmelden als vrijwilliger kan via dit formulier.

Kijk op de website voor meer informatie over Leading Voices.
Zorg dat je erbij bent, het gaat echt geweldig worden!

Ik wens je een mooie kerst & het allerbeste voor het nieuwe jaar waarin hopelijk weer veel muziek
en zang mag klinken.

Hartelijke groet,

Martine Spanjers
coördinator ZIMIHC Maatwerk

https://forms.gle/qJAAgLHocu8ytXcz5
https://forms.gle/tAYMLpmkdYSbTnBm8
https://leadingvoices.nl/side-programme-for-choirs/

