Persbericht 28 september 2017

Aanmelding Euregio vocalistenconcours uiterlijk 4 oktober 2017
Concours voor zangers en vocale ensembles in de LMA NRW op 10 en 11 november 2017
De uiterste aanmeldingsdatum voor het Euregio vocalistenconcours nadert: tot 4 oktober 2017 kunnen
zangers uit NRW en Nederland zich inschrijven om deel te nemen aan de zangwedstrijd voor amateurs en
toekomstige professionals aan de Landesmusikakademie NRW. Op vrijdag 10 en zaterdag 11 november 2017
vindt het Euregio vocalistenconcours plaats in het muziekcentrum van de Landesmusikakademie NRW in
Heek/Münsterland.
Voor solisten zijn er bij het concours vier categorieën beschikbaar: amateurs jonger dan 45 jaar, amateurs
ouder dan 45 jaar, gevorderde amateurs en toekomstige professionele zangers. Daarnaast is er een categorie
ensembles met maximaal 8 personen. Bovendien is er een bijzondere prijs voor een jong talent in de
leeftijdscategorie onder 16 jaar (meisjes) of onder 18 jaar (jongens).
Zowel amateurzangers als zangers die een zangopleiding volgen in Nederland of Noordrijn-Westfalen kunnen
aan de wedstrijd meedoen. Een bijzonder aspect van het vocalistenconcours is dat alle deelnemers een
samenvatting van de individuele juryverslagen over hun optreden krijgen. Dit geeft hen impulsen en
aanbevelingen voor hun verdere muzikale ontwikkeling, onafhankelijk van de prijs. Juryleden zijn Anna Marie
Krijgsman (Musikhochschule Münster), Ines Krome (Musikhochschule Münster), Claudia Patacca
(Conservatorium ArtEZ, Zwolle) en Mathias Schlachter (Akademie für Tonkunst Darmstadt).
De deelnemers worden tijdens de wedstrijd begeleid door twee professionele pianisten met veel ervaring op
dit gebied: Annette Reifig, Gelsenkirchen (studieleider van het Musiktheater im Revier) en Hans-Erik Dijkstra,
Doetinchem (Co-repetitor en pianoleraar bij de Muziekschool Oost-Gelderland). Geïnteresseerden kunnen de
benodigde documenten en het aanmeldingsformulier, repertoire en andere informatie op de websites
www.euregio-vokalwettbewerb.de (Duitstalig) en www.euregio-vocalistenconcours.nl (Nederlandstalig)
vinden.
Het Euregio Vocalistenconcours wordt sinds 1995 gehouden en is een samenwerking van de
Landesmusikakademie NRW en de Stichting Vrienden van het Euregio Vocalistenconcours.
Het prijswinnaarsconcert vindt plaats op 19 november 2017 om 15.30 in de Nederlands Hervormde Kerk in
Terborg, georganiseerd door de Vriendenstichting en sponsors. Het concours wordt door subsidie van de
PSD Bank Westfalen-Lippe mogelijk gemaakt.
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