Toelichting op inschrijfformulier OLKF 2019
Jureringsopties
Een koor kan op diverse manieren deelnemen aan het Open Limburgs Korenfestival (OLKF) van de
Limburgse Koordagen 2019:
P Concoursdeelname = een beoordeling door een jury op zaken als klank, zuiverheid etc.. Met
dit jaar voor alle koren de kans om een 1e, 2e of 3e prijs in de eigen afdeling te behalen.
F Feedbackdeelname = een beoordeling door de jury met als resultaat een terugkoppeling in
de vorm van een geschreven formulier met suggesties waar het koor mee verder kan werken.

Afdelingen (NIEUW)
Koren die kiezen voor Concoursdeelname of Feedbackdeelname dienen zich in te schrijven in de afdeling A, B of C, al naar gelang de eigen inschatting van de kwaliteit van het koor:
A zeer gevorderd, ervaren;
B gevorderd;
C beginnend, weinig concert- of concourservaring;
Indien een koor hulp nodig heeft bij het maken van een afdelingskeuze, neem dan contact op met de
organisatie via de gegevens onderaan deze toelichting.

De provinciale NKF competitie
Dit jaar vindt de provinciale NKF competitie plaats tijdens de Limburgse Koordagen. Alle koren die
kiezen voor Concoursdeelname in de afdeling A van het OLKF, doen automatisch mee aan de provinciale NKF competitie. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. Bij Concoursdeelname in de afdeling
A krijgt ieder koor een officiële NKF-beoordeling door de jury en wordt de winnaar uitgenodigd voor
de landelijke NKF Finale in 2020. Indien een koor de provinciale NKF competitie wint is het niet verplicht aan deze finale deel te nemen. Voor alle A koren gelden de jureringsnormen van het NKF. Het
NKF heeft ook een ander reglement dan het OLKF. Voor deelname aan de provinciale NKF competitie
dient een koor te bestaan uit minimaal 12 zangers en/of zangeressen. Indien een koor deelneemt in
de afdeling A, maar niet voldoet aan de criteria van het NKF, kan het nog steeds deelnemen in deze
afdeling voor de OLKF prijzen.

Reglement
1. Alle koren die deelnemen aan het OLKF (Concoursdeelname/feedbackdeelname/SHOW) dienen uit minimaal 4 zangeressen/zangers te bestaan. Er is geen bovengrens aan het aantal
koorleden.
2. Koren in de afdeling A: let op! Het NKF heeft een ander reglement. Voor de provinciale NKF
competitie dient een koor te bestaan uit minimaal 12 zangers en/of zangeressen. Zie hier het
NKF reglement. Heeft je koor minder dan 12 koorzangers? Zie voorwaarde 3.
3. Indien een koor deelneemt aan het concours in de afdeling A, maar niet voldoet aan de criteria van het NKF (het koor heeft 11 zangers en/of zangeressen of minder, en meer dan 4 zangers en/of zangeressen), dan kan het nog steeds deelnemen in de afdeling A, alleen voor de
OLKF prijzen.
4. Alle koren in de Concoursdeelname worden beoordeelt door een jury van 3 personen met
een puntenschaal die loopt van 0 tot en met 300.
5. Alle koren, Concoursdeelname en Feedbackdeelname, in de afdeling A, B en C, worden beoordeelt door dezelfde jury. SHOW koren worden beoordeeld door een andere gekwalificeerde jury.
6. Bij de Concoursdeelname horen de volgende criteria: één werk verplicht a capella en één
werk verplicht uit het hoofd. Deze twee verplichtingen kunnen in één werk worden gecombineerd.

Toelichting OLKF 2019
7. Het zingen met geluidsopname voor alle koren is toegestaan. Het koor dient
zelf een CD of USB-stick met MP3 bestand(en) mee te nemen.

Prijzen
Concoursdeelname
Voor de concoursdeelnemers van het OLKF zijn diverse prijzen te winnen. Per afdeling zijn de volgende prijzen te behalen:
Afdeling A
• Afdelingswinnaar A Limburgs koor: een geldbedrag van €1000,-, de titel Limburgs koor van
het jaar 2019, en een podiumplek op het festival Musica Sacra 2020 te Maastricht.
• Afdelingswinnaar A klein koor: €500,• Afdelingswinnaar A groot koor: €500,Afdeling B
• Afdelingswinnaar B - klein koor: €400,• Afdelingswinnaar B - groot koor: €400,Afdeling C
• Afdelingswinnaar C - klein koor: €300,• Afdelingswinnaar C - groot koor: €300,Voorwaarden
• Per afdeling is een onderscheid gemaakt tussen klein koor (<30) en groot koor (>31).
• Het Limburgse koor met het meeste aantal punten van alle koren in afdeling A behaalt het
predicaat Limburgs Koor van het Jaar 2019 en de daarbij behorende prijs van €1000.
• Indien het koor niet gevestigd is in Limburg krijgt dit koor het predicaat Afdelingswinnaar A
(klein koor of groot koor) met de prijs van €500,-.
• Er is in elke afdeling maximaal één geldprijs per winnaar te behalen.
Voorbeeld 1: Een Limburgs groot koor behaalt 281 punten en is daarmee Limburgs koor van het jaar
2019. Dit koor krijgt €1000 en een podium plek op Musica Sacra. Dit koor kan dan niet de prijs van de
afdelingswinnaar A groot koor van €500 behalen.
Voorbeeld 2: Een niet Limburgs klein koor behaalt 281 punten. Dit koor is Afdelingswinnaar A klein
koor en behaalt daarmee €500.
Te behalen predicaat
Elk koor in de concoursdeelname ontvangt een predicaat op basis van het aantal behaalde punten
(zie hieronder).
Voorbeeld: Een koor dat 220 punten behaalt heeft het predicaat 3e prijs.
• 3e prijs: vanaf 210 punten
• 2e prijs: vanaf 240 punten
• 1e prijs: vanaf 270 punten
• 1e prijs met lof der jury: vanaf 280 punten

Podiumtijd
Elk koor krijgt 20 minuten podiumtijd, waarvan 15 minuten beoordeeld worden door de jury. Dit
betekent dat een aantal nummers wel en een aantal nummers niet gejureerd worden. Het koor dient
bij de opgave van de uit te voeren werken aan te geven welke nummers voor beoordeling in aanmerking moeten komen. De te jureren werken dienen achter elkaar gezongen te worden. Hiervoor ontvang je na inschrijving een digitaal formulier.
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Spreekuur
Wanneer je één van de juryleden zijn/haar bevindingen wil laten toelichten, kun je hiervoor je belangstelling kenbaar maken op het inschrijfformulier. Dit is onder voorbehoud en afhankelijk van de
dagindeling. De concoursresultaten liggen dan al vast en zullen dus niet naar aanleiding van het gesprek gewijzigd kunnen worden.

Waarborgsom en inschrijfgeld
Elk deelnemend koor betaalt bij inschrijving (OLKF/NKF) € 50,- inschrijfgeld en een waarborgsom van
€ 50,-. Kinderkoren1 die deelnemen betalen € 25,- inschrijfgeld en een waarborgsom van €50,-. Na
deelname wordt de waarborgsom teruggestort. Bij afmelding door een koor na 1 september 2019
vindt géén restitutie van de waarborgsom plaats. De waarborgsom en het inschrijfgeld dienen als
totaalbedrag gelijktijdig met het versturen van het online inschrijfformulier overgemaakt te worden
op rekeningnummer NL48 RABO 0119 9022 49 t.n.v. VNK-Limburg, onder vermelding van je koornaam en OLKF 2019.

Aanmeldingswijze [NIEUW]
De aanmelding voor het OLKF (en NKF) loopt via de volgende stappen:
• Stap 1:[uiterlijk 5 juli 2019]
Registreer het koor via de website van het VNK-Limburg onder ‘Mijn VNK-L’. Nadat het koor
geregistreerd is kan het zich inschrijven via het online formulier, welke te vinden is nadat het
koor is ingelogd. Klik hier om het koor te registreren en aan te melden.
Maak gelijktijdig met de inschrijving het inschrijfgeld van €50,-, of indien kinderkoor €25,-, en
de waarborgsom van €50,- over naar: NL48 RABO 0119 9022 49 t.n.v. VNK-Limburg, onder
vermelding van ‘koornaam’ en OLKF 2019.
• Stap 2 [uiterlijk 11 september 2019]
Stuur een korte toelichting door over de achtergrond van het koor (max. half A4) ten behoeve van de presentator (korte historische en actuele informatie over het koor, de toekomstplannen van het koor, eventuele geplande concerten en CV van dirigent). Mail deze toelichting naar Mara Daniëls, projectmedewerker Huis voor de Kunsten Limburg, e-mail:
likoda@vnk-limburg.nl.
• Stap 3: [uiterlijk 11 september 2019]
Voor het opgeven van de te zingen werken ontvangt de contactpersoon van het koor na inschrijving een uitnodiging om deze in te vullen in het digitale formulier.
• Stap 4: [uiterlijk 14 september 2019]
Elk koor dient 3 exemplaren per te zingen werk op te sturen ten behoeve van de jury naar
het Huis voor de Kunsten Limburg, t.a.v. Mara Daniëls, Postbus 203, 6040 AE Roermond. Na
afloop ontvangt ieder koor deze exemplaren weer terug.

NB
De organisatie beslist welk koor op welk moment moet optreden. We proberen daarbij rekening te
houden met de opgegeven voorkeuren, maar het is helaas niet mogelijk om in de programmering
rekening te houden met alle wensen van alle koren voor de dag en het dagdeel van optreden. Houd
er dus rekening mee dat het koor de gehele ochtend of middag kan worden ingepland.

Vragen?
Indien je vragen hebt over bovenstaande informatie en/of inhoudelijke vragen, kun je contact opnemen met Mara Daniëls, projectmedewerker Huis voor de Kunsten Limburg,
E: likoda@vnk-limburg.nl / T: 0475-399286.
1

80 procent van de kinderen dient minimaal een lagere schoolleeftijd te hebben.
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