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UITZONDERLIJK PROGRAMMA > OVERZICHT

Concert met A-koor en Brussels kinderkoor > kinder- en tienerkoor

Koordagen > jongerenkoor

Concert AMUZ Koorlink “It’s All Nature” > kinder-, tiener- en jongerenkoor

Europees Muziekfesitval Neerpelt > kinderkoor

Koorweekend Hoge Rielen > kinder- en tienerkoor

World Choir Games (!) > tiener- en jongerenkoor

Keuze voor EMJ Neerpelt én/of WCG > tienerkoor



UITZONDERLIJK PROGRAMMA > WAAROM?
Sterling kan schitteren als nooit voorheen!
Gevraagd door Koorlink
> (zowat de) meest prestigieuze koorconcertreeks van België
> hoogstaand concert in AMUZ verwacht door kinder-, tiener- en jongerenkoor

World Choir Games 
> grootste koorfestival ter wereld 
> “Olympische koorspelen” 
> hoogst uitzonderlijk in Vlaanderen (Antwerpen-Gent)

Europees Muziekfestival voor de Jeugd in Neerpelt
> internationaal koorfestival op Europees niveau

Koorweekend



WAAR STAAT STERLING SINDS 2010?
2010 start kinderkoor (7 tot 14 jaar) als één groep | 1,5 u repetitie

2011 debuutconcert KK in Elzenveld

2012 start kleuterkoor (4 tot 6 jaar)
KK 1ste prijs Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ) Neerpelt

2013 KK 1ste prijs Korenfestival Vlaanderen

2014 KK 2de prijs EMJ Neerpelt  / optreden BOZAR

2015 KK in opera / jaarconcert Sint-Paulus (5 jaar Sterling)

2016 start jongerenkoor | 1,5 uur
KK+JK in Sportpaleis (Lord of the Rings)
KK 1ste prijs EMJ + uitmuntende afdeling provinciaal tornooi

2017 JK 2de afdeling provinciaal tornooi

2018 opsplitsing KK (7 tot 10 | 1 uur ) en TK (10 tot 14 | 1,5 uur)
TK: 1ste prijs EMJ 
JK: 2de prijs EMJ



WAAR STAAT STERLING in 2019?
KK > kleine groep > basis koorzang beheerst

TK > kleine groep > sterke ontwikkeling  
30% van de koorleden was regelmatig (onaangekondigd) afwezig
wekelijks was gemiddeld 90% van de koorleden aanwezig

JK > grote groep > evolutie merkbaar, potentieel van het talent blijft onderbenut 

+50% van de koorleden was regelmatig (onaangekondigd) afwezig
wekelijks was gemiddeld 75% van de koorleden aanwezig

Aan- afwezigheidsgraad? 
Elke afwezigheid heeft impact op de ontwikkeling van een koor, op korte én lange termijn. 
Het is als piano studeren met elke week een andere vinger minder…  
Je mist niet alleen zelf interessante info, je buren missen jou ook en het repetitieproces wordt vertraagd

Het succes van Sterling?
NIET: audities, vereiste (hoge) muzikale voorkennis zoals bij andere (jeugd)koren

WEL: voor iedereen die houdt van zingen, mits… elke repetitie aanwezig!
> alle data gekend bij begin koorjaar + engagementsformulier bij inschrijving



We staan al aangekondigd 
op de website van KOORLINK! 
Concertweekend 
vrijdag 24 tot zondag 26 april



EUROPEES MUZIEKFESTIVAL JEUGD (EMJ) NEERPELT



DEELNAME KINDER(- en tiener)KOOR aan EMJ

• Kinderkoren tot 12 of 14 jaar
• Juryconcerten van hoogste 

niveau
• Deelname 1 festivaldag met 

optreden, parade en 
proclamatieshow

• Sterling is sinds 2012 trouwe 
(en winnende) deelnemer 

• Leden tienerkoor hebben 
optie hieraan deel te nemen 
in plaats van WCG



And the World Choir Games go to… 
Flanders!

https://www.youtube.com/watch?v=YPp3dpo2RdU


“De World Choir Games - het grootste koorevenement ter 
wereld - komt voor haar 11e editie naar Vlaanderen 
(in Antwerpen & Gent) van 4 tot en met 15 juli 2020. Dat wordt 
een niet te missen thuismatch voor Vlaamse koren, maar ook 
een onvergetelijk evenement voor heel Vlaanderen.”

WORLD CHOIR GAMES | TK+JK



Wat kunnen we verwachten?

• 500 koren (waarvan minstens 60 uit Vlaanderen)

• 20.000 deelnemers

• Uit 70 verschillende landen

• Alle concertzalen en kerken in Antwerpen en Gent zullen nodig zijn, 
inclusief Sportpaleis

• Workshops, vriendschapsconcerten, parade doorheen Antwerpen, 
koorvlam doorheen Vlaanderen



World Choir Games 11de editie

Vorige edities in: 

1. Linz (Oostenrijk)
2. Busan (Zuid-Korea)
3. Bremen (Duitsland), 
4. Xiamen (China)
5. Graz (Oostenrijk)
6. Shaoxing (China), 
7. Cincinnati (VS)
8. Riga (Letland)
9. Sochi (Rusland), 
10. Tshwane (Zuid-Afrika)



Deelname Sterling met projectkoor TK+JK
World Choir Games
Open Competitie > Sterling TK+JK 
“In de Open Competitie deins je er niet voor terug om je te meten met andere, 
gelijkaardige koren van waar ook ter wereld binnen eenzelfde categorie. Iedereen 
is welkom om deel te nemen aan de Open Competitie. Er zijn 27 categorieën en je 
wordt beoordeeld door vijf juryleden die ervaren zijn in jouw specifieke categorie.”

Van 4 tot 15 juli 2020
We nemen gedurende 6 dagen deel, aangeboden als “WCG-kamp” vanuit Sterling.
We komen dagelijks samen in het koorlokaal
We nemen deel aan activiteiten in Antwerpen en/of Gent
We bereiden ons finaal voor op ons juryconcert tijdens de “Open Champignons” 

Half september 2019 bevestigen we welke 6 dagen we deelnemen.



PRAKTISCHE INFORMATIE 2019 - 2020



WEKELIJKSE REPETITIE (nieuw)
Kinderkoor (1.15 u) 15.30 – 16.45 

Tienerkoor (2u) 17.00 - 18.00 Pauze* 18.30-19.30**

Jongerenkoor (2u) 18.30-19.30** 19.30-20.30

START OP 4 SEPTEMBER
*Samen eten / bio (veggie) spaghetti (€2,00)
** 18.30 – 19.30 gezamenlijke repetitie TK+JK voor WCG-repertoire

TIENERS DIE KIEZEN VOOR DEELNAME EMJ NEERPELT ipv WCG
sluiten aan bij repetitie van 15.30 tot 16.45 en vervolgens van 17.00 tot 18.00

TIENERS DIE KIEZEN VOOR DEELNAME AAN ZOWEL EMJ ALS WCG 
sluiten aan bij repetitie van 15.30 tot 16.45, vervolgens van 17.00 tot 18.00 én vervolgens van 18.30 tot 19.30 uur



ENGAGEMENT 

Aanwezigheid – altijd op elke repetitie/activiteit volgens kalender 

3 “JOKERS” per koorlid  bij ziekte, onvoorziene planning, 
schoolwerk

JOKERS NIET te gebruiken in de maand voor een 
optreden, tenzij heirkracht

MELDT ALTIJD (ruim) VOORAF wanneer je een JOKER inzet

Opnieuw wekelijkse opvolging van de aanwezigheid per koorlid.

Examenpauze voor tieners en jongeren in JUNI.



KALENDER 2019 – 2020

kinderkoor tienerkoor jongerenkoor

september zo 15 repetitiedag

oktober zo 20 concert

november za 2 - zo 3 jongerenkoordagen

februari vr 7 – zo 9 koorweekend 

april Vr 24 – zo 26 concertweekend

mei vr 1 – zo 3 EMJ Neerpelt (1 dag)

juni SLOT EXAMENPAUZE

juli za 4 – wo 15 World Choir Games (6 dagen > gekend 15 september)

Tieners (10 tot 14 jaar) hebben bij inschrijving de keuze tussen deelname EMJ en/of WCG 
met aangepast repetitieschema



INSCHRIJVEN VIA WEBSITE
kleuterkoor kinderkoor tienerkoor jongerenkoor

lidgeld 15 15 15 15

repetitiegeld 50 75 75 75

Jongerenkoordagen 55

Koorweekend 75 75

WCG EMJ WCG+EMJ

Busreis EMJ Neerpelt 10 10 10

6 dagen WCG 75 75 75

TOTAAL 65 175 240 175 250 220

KORTING* - 15 150 -25  215 -15 
160

-20 230 - 25 195

*KORTING GELDIG BIJ INSCHRIJVEN EN VOLLEDIGE BETALING VOOR 1 JULI 2019

UITERSTE DATUM VAN INSCHRIJVEN EN BETALING = 1 SEPTEMBER 2019




