
  

The Big Sing Festivalkoor 2023 
zingt Saint Nicolas Cantate van Benjamin Britten 
 

The Big Sing zoekt voor het Festivalkoor 2023 zangers met:   

• een goede stem en voldoende focus, 

• toonvastheid, 

• ensemble kwaliteit; kunnen luisteren en kunnen mengen, standvastig zijn én flexibel, 

• goed muzikaal begrip, 

• leervermogen, instructies kunnen oppakken en toepassen, muzikaal en vocaal, 

• zelfstandig kunnen leren van de noten. 

 

The Big Sing biedt: 

• een fijne, buitengewone samenwerking met professionele musici van hoog niveau, 

• een unieke ervaring, 

• veel verdieping en kennis betreffende het in te studeren werk en koorwerk in zijn 

algemeenheid, 

• deel uit te maken van de 12e editie van The Big Sing (voorheen de Koorbiënnale) 

• en … bovenal een leerzame en fantastische periode. 

 

Bladmuziek 
• The Big Sing huurt de klavieruittreksels in de muziekbibliotheek KCZB. Na ontvangst van de 

betaling ontvangt elke zanger deze. Na het slotconcert dient de bladmuziek meteen 

ingeleverd te worden, ongeschonden zonder aantekeningen of vlekken! 

• Als je toch zelf de bladmuziek wilt aanschaffen, dan betreft het een klavieruittreksel (uitgave 

Boosey & Hawkes) verkrijgbaar via o.a. Stretta Music. 

 

Praktische informatie over voorzingen 
• Aanmelden audities via inschrijfformulier op de website. 

• Deelname is pas mogelijk na het goed doorlopen van de auditie; live auditie is op 

dinsdagavond 21 maart en zaterdagavond 25 maart in Haarlem, geef aan op het 

inschrijfformulier wat je voorkeur heeft.  

• Mocht je die avonden verhinderd zijn, dan kan digitaal auditeren ook door het insturen van 

een recente opname van goede kwaliteit (liefst mp3) naar marijk@thebigsing.nl   

• Auditierepertoire: neem vooral iets mee wat je graag zingt, soort muziek, stijl of taal doet er 

niet toe. Béni luistert vooral naar intonatie, kleur, techniek en flexibiliteit. 

• Uiterlijk 31 maart ontvang je bericht over het resultaat van de auditie en een betaallink.   

• Communicatie van en naar festivalkoor loopt via Marijk Kuijt: marijk@thebigsing.nl  

 

Praktische informatie over repetities 

• Voor aanvang van de repetities ontvang je de laatste praktische informatie, omdat er 

misschien een tijd, locatie of opzet kan wijzigen. 

• Vocale coaching per stemgroep is met meerdere professionele zangers, die aandacht 

besteden aan stemvoering, ademtechniek en uitspraak in relatie tot het uit te voeren werk.  

• Saint Nicolas Cantata opus 48 van Benjamin Britten vormt het slotconcert van The Big Sing 

op zondag 9 juli om 15.00 uur. 
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Tarieven deelname Festivalkoor 

• Aan de audities zijn geen kosten verbonden. 

• Deelnemerstarief festivalkoor is € 125 per persoon; eventueel restitutie bij annulering is 

mogelijk tot 25 mei, onder aftrek van € 30 administratiekosten.  

• Voor de snelle beslissers geldt een ‘early-bird’ tarief van € 99 per persoon; het 

inschrijfformulier op de website dient dan uiterlijk 10 maart gemaild te zijn. 

• Studententarief is € 55 per persoon. Inschrijven via aanmeldformulier en een kopie van je 

inschrijvingsbewijs MBO, HBO of Universiteit mailen naar marijk@thebigsing.nl 

• Reis- en verblijfkosten gedurende het hele project zijn voor eigen rekening. 

 

Repetitieschema 
Je wordt geacht bij alle onderstaande repetities aanwezig te zijn!  

Alle repetities zijn in Haarlem, locaties nog niet bekend. 

• za 17 en zo 18 juni (tijden nog niet bekend; ochtend/middag) 

• za 24 en zo 25 juni (tijden nog niet bekend; ochtend/middag) 

• zo 2 juli (tijden nog niet bekend; ochtend/middag) 

• vr 7 juli 19.30-22.00 uur 

• za 8 juli 12.00-14.00 uur koorrepetitie en 15.00-17.00 uur repetitie tutti 

• zo 9 juli 12.00 uur generale repetitie 

• zo 9 juli 15.00 uur concert  
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