
 

 

 

De wereldberoemde King’s Singers geven Masterclasses in Venlo 
 

Met veel plezier kondigen wij de komst van de vermaarde King’s Singers aan op zaterdag 

14 en zondag 15 oktober 2017. The King’s Singers is één van ’s werelds populairste a 

capellagroepen en treden op over de gehele wereld in grote concertzalen. Dit najaar 

komen ze naar De Maaspoort. 

 

De zangers van dit wereldberoemde sextet zullen op beide dagen een Masterclass 

verzorgen. Op zaterdagavond geven zij een concert in de Rabobank Venlo zaal van De 

Maaspoort.  

 

Wilt u deze unieke kans om een Masterclass te volgen niet missen? Meld u dan snel aan 

via het inschrijfformulier. 

 

Programma 
Zaterdag 14 oktober 

Middag 

14.15   Aankomst koren en toewijzing locatie 

14.30-14.50  Ontvangst, kennismaking en introductie 

15.00-16.00 Masterclass sessie 1  

gestudeerd wordt Bob Chilcott’s ‘A Thanksgiving’ 

16.00   Presentatie ‘A Thanksgiving’ 

 

Avond 

20.15   Concert King’s Singers met Bob Chilcott’s ‘A Thanksgiving’ 

 

Zondag15 oktober 

Ochtend 

09.30   Aankomst koren en toewijzing locatie 

09.40-09.50  Ontvangst, kennismaking en introductie 

10.00-11.00  Masterclass sessie 2 - 3 koren, 2 King’s Singers per koor 

11.00-11.15  Pauze 

11.15-12.15  Masterclass sessie 3 - 3 koren, 2 King’s Singers per koor 

12.30-13.00  Choir Sing/Presentatie eigen repertoire 

 

Belangrijke informatie betreffende de Masterclasses: 

1. Op zaterdag wordt in de Masterclass gewerkt aan het stuk ‘A Thanksgiving’, op de 

Masterclasses op zondag wordt gewerkt aan repertoire van de koren zelf. 

Deelnemers aan de Masterclasses op zondag dienen het repertoire uiterlijk 2 

weken van tevoren bij Dion Ritten in, vergezeld van 2 partituren (Tijdens de 

Masterclass mogen uitsluitend originele partituren gebruikt worden.). 

2. De dirigenten wordt verzocht hun koor vooraf goed voor te bereiden om een zo 

optimaal mogelijk muzikaal resultaat te bereiken bij de Masterclass. Het accent 

zal voornamelijk liggen op interpretatie van de werken. Een goed voorbereid koor 

profiteert het meest van de Masterclass. 

3. Het is zeer aan te bevelen dat ook de dirigent van het koor bij de Masterclass 

aanwezig is. 

4. Per koor/groep is er plaats voor maximaal 30 personen. 

5. Individuele personen die willen deelnemen wordt aangeraden vooraf aansluiting te 

zoeken bij een koor dat deelneemt aan de Masterclass. Dion Ritten kan hierbij 

behulpzaam zijn. 

 



 

 

 

 

 

Prijzen 

Masterclass inclusief 1e rang ticket voor het concert van de King’s Singers op 

zaterdagavond 14 oktober. 

14 oktober middagsessie 1  € 49,50 p.p. 

15 oktober ochtendsessie 2 of 3 € 49,50 p.p. 

14 & 15 oktober, twee sessies € 69,50 p.p. 

 

Inschrijven? 

Stuur een e-mail naar info@maaspoort.nl o.v.v. Masterclass King’s Singers met daarin de 

volgende info. 

 

Koornaam: 

Naam contactpersoon: 

Aantal deelnemers: 

Gewenste sessie: sessie 1 en/of 2 of 3 

Repertoire: 

Totaalbedrag aantal deelnemers x sessieprijs:  

 

Het bedrag dient u binnen 14 dagen over te maken naar De Maaspoort op IBAN 

rekeningnummer NL 15 RABO 0153 8414 94 o.v.v. Masterclass King’s Singers – ‘naam 

contactpersoon’ 

 

Indeling en locatie 

Na uw inschrijving ontvangt u per e-mail van Dion Ritten gedetailleerde informatie. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Sef Thissen      Dion Ritten 
Initiatiefnemer, zanger/bariton,    Dirigent, internationaal jurylid,   
Viva Classic Live, LEF!, Opera 2.0    artistiek directeur CantaRode 

 

mailto:info@maaspoort.nl

