KORENFESTIVAL AMUSING HENGELO
Nieuwsbrief februari 2017
De nieuwsbrieven maken we om deelnemers en relaties op de hoogte te houden van ontwikkelingen.
Lees meer op onze website www.amusing-hengelo.nl

Prijs voor de winnaars van de NFVE.
Sinds 2012 houden we tijdens ons festival ook het Nederlands Festival voor Vocale
Ensembles. Een competitie waar a capella ensembles door een vakkundige jury worden
beoordeeld op hun muzikale, zang-technische en artistieke kunnen. Wij worden altijd heel blij
van het hoge niveau van de deelnemers.
BALK, de Bond voor amateurmuziektheater en lichte koormuziek stelt al jaren voor de
winnaars prijzen beschikbaar. Dat was ook in 2016 het geval. De winnaars kregen een
tegoedbon voor een workshop of coaching. Wij vroegen de prijswinnaars van 2016 naar hun
ervaringen. Lees hieronder de reactie van Mooche Vocal group, winnaar van de 3e prijs.
Na een mooie dag vol zang wonnen we in Hengelo ook nog eens een geweldige prijs: een bon om te
besteden aan coaching!
Mooche werkt regelmatig met vocal coaches, omdat we voortdurend willen blijven werken aan alle
facetten van onze samenzang. Deze keer kozen we voor een ander aspect van onze optredens:
podiumpresentatie. Al ooit meegedaan aan een masterclass ‘staging’ bij Astrid Radoes, van
theaterschool T’eXtpierement; een inspirerende ervaring en praktisch toepasbaar, maar te kort.
Dankzij de gewonnen prijs in Hengelo konden we nu uitgebreider werken met deze professional.

Het gaat bij ‘staging’ over hoe jouw houding over komt op publiek en hoe je op simpele manier een
podium goed kunt gebruiken. Je leert met weinig veel uitstraling en klasse te geven aan je ensemble.
Na een middag hard werken gingen we moe maar voldaan weer naar huis mét ‘staging’ voor een aantal
van onze nummers, plus tips hoe we dat zelf toe kunnen passen.
Bedankt BALK voor het ter beschikking stellen van deze geweldige prijs!

Wil jouw groep ook kans maken op zo’n gave ervaring? Geef jullie op voor de NFVE,
we hebben nog enkele plekken.
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