JAARPLANNING JONGERENKOOR STERLING
2020-2021
•

Het concert in AMUZ ‘It’s all nature’, binnen de prestigieuze concertreeks van Koorlink van huidig
koorjaar, werd verplaatst en gaat door in maart 2021. Op het podium staan het kinder-, tieneren jongerenkoor.

•

De World Choir Games (WCG) werden verplaatst en gaan door in juli 2021. Sterling schrijft
opnieuw in, dit keer met het Jongerenkoor.

•

Daarnaast is er opnieuw het klassieke koorweekend, de jongeren zoeken een nieuwe locatie op
in het Verloren Bos in Lokeren

•

Als ‘top of the bill’ bieden we dit jaar een exclusieve podiumervaring als extra optie voor dit keer
de tieners en de jongeren. In samenwerking met OperaBallet Vlaanderen (de Vlaamse Opera) en
het Paleis realiseert Sterling mee de productie ‘Ophélia’ met extra weekendrepetities, optredens
en schoolvoorstellingen in Opera Gent en het Paleis.
Sterling werkte enkele jaren geleden reeds samen met de Vlaams Opera, toen zelfs met nóg
meer repetities, optredens en extra engagement, maar onvergetelijk als podiumervaring.

DATA
wekelijkse repetitie op woensdag van 19.30u tot 20.30u
start op 2 september
vanaf januari van 18.30u tot 20.30 (met pauze)
• koorweekend: vrijdag 5 tot zondag 7 februari
• repetitieweekend: 12 & 13 maart
• concert in AMUZ ‘It’s all nature’: 14 maart 2021
• voorbereiding WCG: maandag 5 tot woensdag 7 juli
• deelname World Choir Games: donderdag 8 juli tot woensdag 15 juli
OPTIE Tiener- en Jongerenkoor
Theater-en operaproject ‘Ophélia’ in samenwerking met Opera Vlaanderen en Het Paleis
• wekelijkse repetitie op woensdag van 18.30u tot 19.30u tot en met de kerstvakantie
• 14 repetities op zaterdag of zondagnamiddag
• 2 repetities op donderdagavond.
• opvoeringen in de Vlaamse opera in Gent
op vrij 5 februari, za 6 februari en zo 7 februari 2021
• opvoeringen in ‘het paleis’ in Antwerpen
op vrij 16 april, za 17, zo 18 april en 25 april 2021.
• schoolvoorstellingen, di 20 april, woe 21 april, za 24 april
data onder voorbehoud

