“

Veel meer dan enkel een koor

”

ZET JIJ BINNENKORT
JOUW STEM IN DE SPOTLIGHTS?
Doe auditie voor het National Children’s Choir
en laat je stem horen!

een creatie van

Deel uitmaken van ons koor?
Zin om deel uit te maken van ons koor en mee je schouders te zetten onder ons project? Dat kan! Ben je:
Tussen de 8 en 17 jaar oud, zing je graag en goed en
heb je een uitstekend muzikaal gehoor?
Te vinden voor een uitdaging?
Bereid om je vocaal en muzikaal te ontwikkelen?
Dan hebben wij misschien wel een plekje voor je in ons
kantoor. Geregeld houden we audities, dus waag zeker je
kans. Heb je talent, ben je gemotiveerd en leergierig?
Meld je dan aan voor een vrijblijvende auditie. Wij
garanderen je een unieke ervaring, de nodige tips en wie
weet wel een plekje in ons koor.

Hoe doe je auditie?

Wie zijn we?
Het National Children’s Choir ontstond in 2010.
Opgericht door de United Cultural Foundation als
stichting van algemeen nut, was het doel al snel
duidelijk: we werken niet enkel aan de stem, maar ook
aan de algemene ontwikkeling van onze koorleden.
Sinds de opstart hebben we al een hele weg afgelegd
en heeft ons koor al heel wat prestigieuze concerten gegeven.
>> Het National Children’s Choir is een initiatief van
creatief bureau Tenteo. Als organisatie willen we
wereld een stukje mooier maken. Dit doen we door
het organiseren van creatieve projecten, zowel op het
vlak van muziek, kunst, mode en ga zo maar door. -Zij
staan ook in voor de boekingen en praktische regelingen omtrent het koor.
>> De United Cultural Foundation draagt sinds 2014
bij aan een betere samenleving door middel van kunst.
Deze Europese stichting organiseert grensverleggende projecten, waarbij pluralisme, onafhankelijkheid en
diversiteit centraal staan.

Echt wat voor jou?
Gek van musiceren, beschik je over een geweldige
zangstem die je wil perfectioneren en wil je je
muzikale vaardigheden naar een hoger niveau tillen?
Geweldig! In ons koor leren we je alles over
meerstemmige koormuziek en krijg je de kans om
aan prestigieuze optredens deel te nemen.
Ben je tussen de 8 en 17 jaar, adem je muziek en wil
je je stem perfectioneren onder leiding van professionals? Dan hoor jij bij ons koor. Wij zorgen voor
begeleiding, coaching én een hechte vriendengroep.
Hier leer je lessen voor het leven!

Surf naar de site, ontdek er de data en locaties van onze
audities en meld je aan. En geen angst, een auditie bij het
National Children’s Choir lijkt op een klassieke muziekles.
We verwachten dat je voor ons een uptempo lied uit een
bepaalde stijlperiode brengt en een langzaam lied uit een
andere periode. Pop, barok, musical of romantisch: jij
beslist.
Op basis van de door jouw gezongen liedjes, geven we je
een korte zangles om zo nog beter je mogelijkheden te
kunnen inschatten. Reken maar dat je zo heel wat
waardevolle input sprokkelt.
Waar we op letten tijdens je auditie? Wel, we schatten je
muzikaal gehoor in, bekijken de vocale ontwikkelingsmo-gelijkheden en hoe je je stem gebruikt. Verder peilen we
ook naar je flexibiliteit en leergierigheid. Als laatste is ookje motivatie uiteraard niet onbelangrijk. Al die aspecten
brengen we in kaart en zullen onze uiteindelijke beslissing
beïnvloeden. Voor je het weet sta jij met de rest van het
koor op het podium en maak je vrienden voor het leven.
Surf naar www.tenteo.be en meld je vandaag nog aan!

Ons koor op
jouw evenement?
-

Jouw gasten, bezoekers, klanten of medewerkers verrassen of in de watten leggen met een
geweldig optreden? Ons National Children’s
Choir komt naar je toe! Boek ons koor voor
jouw evenement, spits de oren en geniet. We
hebben al heel wat ervaring in de achterzak
en mochten al optreden van ministers, prominenten, ambassadeurs en toonaangevende
bedrijven en organisaties.

Meer informatie over de mogelijkheden en
tarieven? Stuur ons een mailtje via
welkom@tenteo.be of neem telefonisch
contact op via het nummer + 32 2 895 06 86.
We bespreken graag de mogelijkheden met
jou.
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