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Utrecht, 10 februari 2016
Zingen, lekker belangrijk! – Manifest samen zingen 2020
presentatie manifest koorsector
Op zaterdag 11 februari om 20.00 uur biedt de koorsector een manifest aan aan Sander
van Maas, voorzitter commissie muziek van de Raad voor Cultuur. Dit manifest beschrijft
in vier thema’s en tien punten de stand van zaken en ambities van de koormuziek in
Nederland. De aanbieding vindt plaats in de context van het Meezingconcert van het
Groot Omroepkoor in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht.
23% van de Nederlanders zingt. Door het hele land verspreid zijn ruim 13.000 geregistreerde
koren. Meer dan 10% van de bevolking zingt in een van die koren. Duizenden vrijwilligers zetten
zich in voor deze koren. En dat is niet voor niets: zingen is de meest laagdrempelige vorm van
muziek maken.
Aanleiding manifest
De verbindende kracht van koorzang wordt steeds meer erkend door samenleving en politiek.
Tegelijkertijd is er binnen de wereld van koormuziek behoefte aan meer afstemming, betere
aansluiting op jeugd en publiek, nieuwe perspectieven en actievere ondersteuning vanuit en
samenwerking met overheden. Dit manifest geeft tien speerpunten die houvast bieden bij het
ontwikkelen van nieuwe ideeën, plannen en ambities. Die uitgaan van kansen, en waarbij de
samenleving van nu de basis is.
Afzenders manifest
Het manifest komt voort uit een samenwerking van een groot aantal organisaties, verenigingen,
instellingen en individuen. Amateurs en professionals, dirigenten en docenten, koepelorganisaties
en podia slaan met dit manifest de handen ineen.
Het manifest is tot stand gekomen met (financiële) bijdragen van European Choral Assocation
Europa Cantat, Nederlands Kamerkoor, LKCA, VNK en ZIMIHC.
Presentatie manifest
Het manifest wordt als eerste aangeboden aan de Raad voor Cultuur en is gericht aan
beleidsmakers en politici van alle overheden. Het manifest wordt tevens gepubliceerd in ZING
magazine en is te downloaden op de website www.zingenlekkerbelangrijk.nl.
Meezingconcert Groot Omroepkoor
Het Meezingconcert is een uniek evenement waarin professionele zangers en musici samen met
ruim 1000 amateurzangers in een bijzondere setting twee klassieke werken presenteren.
Het Groot Omroepkoor, het Radio Filharmonisch Orkest, solisten Laurence Guillod en Thomas Tatzl
en de ruim 1000 deelnemende amateurzangers staan net als in 2016 onder leiding van de
Amerikaanse dirigent Martin Wright, voormalig chef-dirigent van het Groot Omroepkoor. In dit
bijzondere evenement worden twee beroemde werken van Fauré uitgevoerd: het prachtige
Requiem en Cantique de Jean Racine. Het Meezingconcert staat open voor iedereen die van zingen
houdt.
Er is geen beter moment om het manifest te presenteren dan tijdens dit overweldigende
evenement.
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