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Leading Voices lanceert nevenprogramma voor koren en zangers
Samen zingen kan eindelijk weer. Utrecht viert dat komende zomer door van 27 t/m 31
juli het internationale koormuziek evenement Leading Voices te presenteren.
Gerenommeerde ensembles en dirigenten uit heel Europa reizen hiervoor af naar
Utrecht. Dankzij een uitgebreid nevenprogramma kunnen zang liefhebbers en koren uit
heel Nederland participeren.
Het evenement heeft een nevenprogramma ontwikkeld speciaal voor zangers en koren. Naast het
bestaande hoofdprogramma, wat een internationaal platform is voor professionals in de
koormuziek, organiseert Leading Voices door de hele stad heen activiteiten voor Utrechters.
Ateliers en workshops
Bezoekers kunnen zich aanmelden voor ateliers en workshops. In een atelier gaan deelnemers drie
ochtenden aan de slag met een specifiek genre uit de koormuziek. Onder begeleiding van een
specialist wordt er toegewerkt naar een voorstelling op zondagmiddag. Deze vinden plaats in de
centrale hal van Bibliotheek Utrecht, wat ook de centrale ontmoetingsplek van het evenement is.
Daarnaast staan er twaalf verschillende workshops op het programma. De onderwerpen van de
workshops variëren van Indiase zang improvisatie tot spreekkoren. Enkele sprekers die komen zijn
Santi Serratosa, specialist bodypercussie, en Anna-Maria Hefele. Deze Duitse zangeres staat
bekend om haar zeldzaam goede uitvoering en kennis van boventoonzingen.
Gratis choir-to-choir concerten en open singings
De choir-to-choir concerten zijn duo concerten waarbij twee koren een twintig minuten durend
optreden verzorgen. Deze optredens vinden plaats in verschillende kerken in de Utrechtse
binnenstad. Koren kunnen zich hiervoor nog tot 1 juni opgeven. Naast deze optredens zijn open
singings ook onderdeel van Leading Voices. Tijdens een open singing staat een dirigent voor een
grote (vaak onervaren) groep mensen en draait het om het plezier van samen zingen. Beide
activiteiten zijn gratis toegankelijk.
Prijzen
workshops €12,00 (voorverkoop) / €15,00 (vanaf 1 juli)
ateliers € 40,00 (voorverkoop) / €45,00 (vanaf 1 juli)
choir-to-choir concerten & open singings gratis toegankelijk
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