BFN2023: INSPIREREN & ERVAREN & ZINGEN & LUISTEREN & BELEVEN & ONTMOETEN & GENIETEN!

Uitnodiging BALK Festival Noord - Zondag 16 april 2023
Solid Sound Pop Vocals uit Drachten organiseert, in samenwerking met korenbond
BALK, het grootste festival voor lichte amateurkoorzang in het noorden van
Nederland: BALK Festival Noord.
Naast optredens van popkoren en zanggroepen zijn er workshops en gastoptredens. De
inschrijving voor het festival staat open van 4 november 2022 tot 8 januari 2023.
Het evenement is bedoeld voor popkoren, vocal groups en zanggroepen uit het noorden
van het land (ten noorden van de lijn Urk-Coevorden). Bij inschrijving worden eerst de
groepen die lid zijn van BALK op volgorde van aanmelding als deelnemer geplaatst. Als
op 8 januari 2023 blijkt dat er nog ruimte is in het programma, worden ook koren uit
andere delen van Nederland door BALK uitgenodigd om deel te nemen aan het festival.
Er is plaats voor maximaal 24 groepen.
BALK (Bond voor Amateurmuziektheater en Lichte Koormuziek) ondersteunt en
stimuleert lichte koormuziek op vele manieren, onder meer via regionaal
georganiseerde festivals.
BALK Festival Noord is géén competitie maar wel een inspirerende dag vol zang en
ontmoeting met feedback van een deskundige jury – elke groep krijgt een uitgebreid
juryrapport - én met vernieuwende workshops.
Inschrijven kan via dit Google-formulier: https://forms.gle/vh2EjQFrjp3d9yvd9
Na inschrijving ontvang je een bevestiging per e-mail. Uiterlijk 1 februari 2023 krijg je te
horen of je groep kan deelnemen, dan wel op een wachtlijst wordt gezet. Na bevestiging
van deelname wordt de deelnamefactuur toegezonden. Deelname is pas definitief als
het bedrag binnen de gestelde termijn is overgemaakt. Restitutie van inschrijfgeld is na
15 maart 2023 niet meer mogelijk.

Mede mogelijk gemaakt door
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Inschrijfgeld
BALK-leden

Niet BALK-leden

tot 10 leden

€ 12,50 per lid

€ 15,00 per lid

10 tot 15 leden

€ 10,00 per lid

€ 12,50 per lid

vanaf 15 leden

€ 7,50 per lid

€ 10,00 per lid

Programma
•
•
•
•
•
•
•

10.00 uur:
10.30 uur:
12.00 uur:
13.15 uur:
14.00 uur:
15.00 uur:
16.30 uur:

ontvangst
start 1e deel optredens
workshops (ook toegankelijk voor het publiek)
lunchpauze
start 2e deel optredens
workshops (ook toegankelijk voor het publiek)
centrale afsluiting.

Ieder deelnemend koor krijgt 20 minuten zangtijd. De rest van de dag is er om samen te
luisteren, ideeën en inspiratie op te doen, en voor ontmoeting en plezier.
Workshops
Gedurende de dag worden er workshops aangeboden die toegankelijk zijn voor
individuele koorleden en publiek. Bovendien is er de mogelijkheid om tegen betaling als
koor een uur aan een workshop deel te nemen met minimaal 15 en maximaal 30
deelnemers per groep. Dit kan betekenen dat meerdere kleinere groepen in één groep
zitten tot een maximum van 30 deelnemers. Kosten workshop per koor: € 125,-.
Nadere informatie over de deelname aan de workshops volgt als deelname aan het
festival bevestigd is.
Heel graag tot ziens op 16 april 2023!
Solid Sound Pop Vocals & BALK
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