Tweede Nationale Zangbrainstorm

Tweede Nationale Zangbrainstorm

Programma

contact
Hans Noijens
Medior Cultuurparticipatie
030 711 51 60
HansNoijens@lkca.nl

Nederland kent een grote rijkdom aan koormuziek. Er vinden bijzondere
projecten, experimenten en evenementen plaats die helaas vaak
onbekend of éénmalig blijven. Daarom organiseren het LKCA en Merlijn
Twaalfhoven de tweede nationale zangbrainstorm voor professionals uit
de koorwereld.
De Nationale Zangbrainstorm is hét moment om kennis uit te wisselen, ambities te delen
en te brainstormen over ieders uitdagingen en kansen. Zo komen we tot ideeën en
samenwerkingen die een impuls van nieuwe, inspirerende ontwikkelingen in de praktijk
van het samenzingen kunnen brengen. Om die ontwikkelingen te versterken en zichtbaar
te maken is het goed om de krachten te bundelen.
De tweede Nationale Zangbrainstorm is gericht op praktische resultaten in de vorm van
plannen: door de plannen gezamenlijk te maken, worden projecten haalbaar die nieuwe
verbindingen leggen tussen de professionele zangwereld, de wereld van amateurzangers,
muziekeducatie en de samenleving.
Door de krachten te bundelen overbruggen we de kloof tussen een mooi idee en een
geslaagd project. We maken plannen en afspraken voor het komend jaar!

Datum en locatie
datum: 23 april 2015
locatie: Ede, Akoesticum (zie www.akoesticum.org)
tijd: 10.00 - 17.00 uur
prijs: €35,- inclusief lunch en consumpties

Aanmelden
Geef je voor 15 april op bij maryanhess@lkca.nl en stuur daarbij ook je CV mee.

De Nationale Zangbrainstorm is een initiatief van Merlijn Twaalfhoven en het LKCA
(Landelijk Kenniscentrum Cultuureducatie en Amateurkunst).

Programma Tweede Nationale Zangbrainstorm

Donderdag 23 april, 10.00-17.00 uur, Akoesticum, Ede Kosten: €35,inclusief lunch en consumpties
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09:30 uur

inloop

10:00 uur

introductie met zingen o.l.v. Merel Martens

10:30 uur

brainstorm over 4 onderwerpen:
- de muziek
- de koorzanger
- het publiek
- de samenleving

11:45 uur

pauze

12:00 uur

presentatie Merlijn over: “van idee tot plan”

12:30 uur

lunch

13:30 uur

pitches van de nieuwe ideeën

14:00 uur

werksessie “van idee naar plan”

15:15 uur

zingen o.l.v. Merlijn

15:25 uur

networking game o.l.v. Merlijn

16:00 uur

afsluiting met zingen o.l.v. Merel Martens

16:30 uur

borrel

Aanmelden
Geef je voor 15 april op bij maryanhess@lkca.nl en stuur daarbij ook je CV mee.

Contactinformatie
Landelijk Kennisinstituut
Cultuureducatie en Amateurkunst
Kromme Nieuwegracht 66
Postbus 452
3500 AL Utrecht
030 711 51 00
info@lkca.nl
Over het LKCA
Routebeschrijving
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