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Inhoudelijk verslag Provinciale NKF Competitie Noord-Brabant.
1.

Inleiding.

Het Nederlands Koorfestival(NKF) is de belangrijkste nationale korencompetitie van Nederland. Het
NKF heeft een unieke jury-beoordeling ontwikkeld, gebaseerd op een puntentoekenning die
stijlneutraal toegepast kan worden. Dat gegeven is essentieel, aangezien het NKF het beste koor van
Nederland wil duiden, ongeacht stijl of samenstelling. Het NKF is daarom de meest aangewezen
organisatie om door het aanbieden van een plezierige en spannende koorcompetitie, het boegbeeld
te zijn van onze Nederlandse koorwereld.

2.

Nederlands Koorfestival: de Provinciale Competitie.

Een kwaliteitsbeeld op provinciaal niveau.
Bij de Provinciale Koorfestivals van het NKF ligt het accent op ontmoetingsplaats voor koren,
dirigenten en hun publiek. Het zijn zelfstandige festivals waar koren uit de eigen provincies met
elkaar op het podium staan en een professionele terugkoppeling krijgen waar ze gericht mee aan de
slag kunnen.
Het grootste deel van de amateurkoren heeft een regionale focus. Om het beste Nederlandse Koor
van het Jaar……. te kunnen ontdekken, ontwikkelt het NKF daarom een serieuze focus op de regio en
provincie. In de editie van het Nederlands Koorfestival 2019 – 2020 worden op zichzelf staande
Provinciale Competities georganiseerd, ieder met een eigen winnaar. Deelnemers krijgen tijdens
deze competities een NKF-beoordeling met uitgebreid juryrapport met aanbevelingen, op basis
waarvan het koor zich verder kan ontwikkelen.
Toegankelijk voor alle koren.
De Provinciale Competities staan open voor alle koren in de regio. Het NKF wil zoveel mogelijk koren
bereiken en de mogelijkheid bieden zichzelf te ontwikkelen. Dat komt tot uiting in de veelheid van
soorten koren die we benaderen: van gregoriaans koor tot popkoor, van kamerkoor tot
oratoriumkoor, van middeleeuwen tot romantiek en van gospelkoor tot piratenkoor.
Ieder amateurkoor kan zich opgeven voor deelname aan de Provinciale Competitie.
De Provinciale Competitie is toegankelijk voor publiek dat ook zijn stem mag laten horen. Iedere
Provinciale NKF Competitie levert een Provinciale Winnaar op en een Publieksfavoriet.
De winnaar van de Provinciale Competities ‘Beste Koor van de Provincie’ en/of NKF Publieksfavoriet
(+ naam van de provincie)’ mag de titel voor maximaal twee jaar dragen.
Om het werven van publiek te bevorderen, organiseert het NKF ten behoeve van de Provinciale
Competities een FAN-kaartenactie, waarbij koren tegen een gereduceerd tarief kaarten kunnen
bestellen. Dit leidt ertoe dat koren actief publiek werven bij hun eigen achterban. Daarnaast zijn de
deelnemende koorleden het publiek tijdens de optredens van de andere koren. Leren van elkaars
optreden staat daarbij centraal.
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3.

De Provinciale Competitie in Noord-Brabant.

Datum: 1 februari 2020
Locatie: Factorium Tilburg
Samenwerkingspartner: Federatie Tilburgse Zangverenigingen.
Er hebben 12 koren aan de Provinciale Competitie Noord-Brabant deelgenomen, in totaal 347
koorleden. Alle deelnemende koren zingen verplicht tenminste één werk a capella en één werk uit
het hoofd. Het totale optreden van een koor duurt maximaal 15 minuten.
Provinciale winnaars worden uitgenodigd voor de landelijke NKF Finale en krijgen als prijs een
coaching traject richting de Finale t.w.v. € 250,- . De aandachtspunten uit het juryrapport vormen
hiervoor het inhoudelijk uitgangspunt.
Coaching tijdens de provinciale competitie.
Tijdens het juryoverleg wordt deelnemende koren een coachingsessie aangeboden met als rode
draag: ‘het onderhouden van de stem van 8 tot 88’.
In Noord-Brabant is hiervoor samengewerkt met Stichting Maestro die tijdens de competitiedag
coaching voor de deelnemers verzorgt en tevens een coachingsessie aanbiedt voor de winnaar van
de Publieksprijs Noord-Brabant. Stichting Maestro ontwikkelt en organiseert scholing, workshops en
cursussen voor amateur-koordirigenten. Ook richten ze zich op het inspireren en verbinden van
muziekdocenten en koororganisaties, het versterken van koornetwerken, het imago en de
zichtbaarheid van de koorzang en het bevorderen van de kwaliteit van de kinderzang.
De coachingsessie werd verzorgd door Louis Buskens en is zeer goed ontvangen door de deelnemers.
De coaching werd gesponsord door ISLA pastilles.
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Louis Buskens

3.1

De uitslag in Noord-Brabant.

Winnaar “Beste Koor van Noord-Brabant en publieksfavoriet”: Des Unique o.l.v. Sofie Dirks

NKF Beoordeling: 267 punten
Des Unique heeft daarmee een direct plaatsing voor de Nationale NKF Finale op zaterdag 28
november 2020 in Utrecht gewonnen. Bovendien heeft Des Unique met de beoordeling het predicaat
NKF Excellent koor behaald.

NKF Beoordelingen Noord- Brabant:
Koor

Score

Prijzen

NB

Des Unique

267,0

Beste Koor van Noord-Brabant
Publieksfavoriet Noord-Brabant
ISLA coachingprijs
NKF Excellent Koor

NB

Voice Over

247,5

NKF Kwaliteitskoor
Stichting Maestro Noord-Brabant Prijs

NB

Souvenir Theater
Compagnie

242,0
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NB

Stacked

238,0

NB

La Bonne Esperance

231,0

NB

Undercover

230,0

NB

Kwint

221,5

NB

In Between

221,0

NB

Vela Monte

219,0

NB

T-SING!

216,0

NB

Koninklijk Tilburgs
Mannenkoor Sint Caecilia

215,0

NB

Duketown Ladies

213,5
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Voice Over o.l.v. Annalisa Schmad

3.2

De jury.

De jury is samengesteld uit drie personen. Alle juryleden worden door de voorzitter voorbereid op
de eenduidige en objectieve beoordeling volgens de vastgestelde NKF beoordelingscriteria.
De jury beoordeelt de prestaties aan de hand van tien criteria in vijf rubrieken met een maximale
score:
1.
2.
3.
4.
5.

Technische kwaliteit: zuiverheid, ritmiek en metriek, uitspraak en dictie, klankkwaliteit.
Artistieke kwaliteit: tempo, beweging en frasering, dynamische schakering, interpretatie.
Programmasamenstelling: programmakeuze en -volgorde.
Podiumpresentatie, interactie koor-dirigent-publiek.
Totaalindruk.

Naast de jurybeoordeling in cijfers ontvangt elk koor een geschreven jurybeoordeling. Op basis van
deze beoordeling kan ieder deelnemend koor verder werken aan zijn artistieke kwaliteit.
De jury in Noord-Brabant bestond uit:




Hans van den Brand, voorzitter
Machteld van Bronkhorst, jurylid
Ria Frowijn, jurylid.

De jury
NKF-keurmerken.
Bij een hoge score verdient het koor een officieel NKF Predicaat dat gedurende twee jaar geldig blijft.
Het geeft direct het kwalitatieve niveau van het koor weer en kan daardoor makkelijker deuren
openen, bijvoorbeeld voor de programmering van podia. Zo garandeert het predicaat ‘NKF Excellent
Koor’ internationale topklasse.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Predicaat
NKF Excellent Koor
2019-2020
NKF Topkoor
2019-2020
NKF Kwaliteitskoor
2019-2020
Beste Koor van de Provincie
2019-2020
Koor van het Jaar 2020
NKF Publieksfavoriet van de
Provincie 2019-2020

Welk koor
Punten: 265 of meer

Winnaar Landelijke NKF Finale
Hoogste aantal publieksstemmen
provincie.

Bij uitschrijven verkiezing
publieksfavoriet.

NKF Publieksfavoriet van
Nederland 2020

Hoogste aantal publieksstemmen
landelijk.

Bij uitschrijven verkiezing
publieksfavoriet

Punten: 255-264,5

opmerking
Deelname World Choir
Games
Deelname World Choir
Games

Punten 245 -254,5
Winnaar Provinciale NKF Competitie.

Koorleden zijn gedurende de competitiedag niet alleen deelnemer maar ook elkaars publiek.
Hierdoor leren zij andere koren kennen en leren van elkaars optreden. Tevens is de competitie
toegankelijk voor algemeen publiek.
Totaal aantal publiek Noord-Brabant, inclusief deelnemers: 381.
Daarmee was de zaal meer dan uitverkocht!
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Organisatie.

Het NKF heeft de ambitie zich stevig te verankeren in het hart van de Nederlandse
amateurkoorwereld. Toch geeft de organisatie er niet de voorkeur aan te ontwikkelen tot een grote
en dure organisatiestructuur. Daar waar mogelijk wordt ingezet op samenwerkingen en verbindingen
met bestaande organisaties, zowel landelijk als in de provincie.
Samenwerkingspartner in Noord-Brabant.
Het NKF ontwikkelt een zich nog steeds uitbreidend netwerk van partners op regionaal, provinciaal
en landelijk niveau. Samenwerkingspartner in Noord –Brabant is Federatie Tilburgse
Zangverenigingen (FTZ). De FTZ is een vereniging, die de belangen van de Tilburgse koren al
verschillende decennia behartigt. Ze zijn voor hen de schakel naar Art Fact, het steunpunt voor
amateurkunst van de gemeente Tilburg. FTZ ondersteunt alle denkbare soorten koren, van
kinderkoor tot operettegezelschap en organiseert diverse podia, waar koren zich kunnen
presenteren aan het Tilburgs publiek. In dit kader was FTZ medeorganisator van de Provinciale NKF
Competitie in Tilburg. Deze samenwerking is beide partijen goed bevallen. De intentie is deze
samenwerking in de toekomst voort te zetten.
Naast een belangrijk deel van de organisatie, heeft de voorzitter van FTZ, Wil de Kort, tevens de
presentatie verzorgd.
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Wil de Kort, presentator.
Vrijwilligers.
Het organiseren van provinciale competities die tweejaarlijks plaatsvinden, maakt de opzet van een
vrijwilligersorganisatie per provincie gecompliceerd. Het NKF heeft daarom gekozen voor een klein
team vaste vrijwilligers dat, reizend door Nederland, de basiswerkzaamheden voor de provinciale
competities verricht. Het basisteam wordt aangevuld met vrijwilligers van de deelnemende koren,
die gedurende de dag van de competitie helpen met de opvang van koren, dienst doen als zaalwacht
etc.
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Marketing.

Marketing en PR-middelen worden actief ingezet rond de Provinciale Competities en hebben als
doel:
 het werven van koren voor de diverse competities;
 het betrekken en werven van bestaand en nieuw publiek;
 het bevorderen van de naamsbekendheid en zichtbaarheid van het NKF;
 het positioneren van het NKF als ruggengraat van de Nederlandse (amateur)koorwereld.
Per provincie zijn meerdere persberichten over de betreffende Provinciale Competitie uitgegaan met
daarin de aankondiging en na afloop de uitslag van de competitie. Tevens heeft werving van koren
plaatsgevonden via de website en nieuwbrieven van het NKF, websites en nieuwsbrieven van
provinciale partners, advertenties, aankondigingen en nieuwsbrieven van ZING, aankondigingen op
websites van locaties waar de competities werden gehouden etc.
Materialen.
Naast algemene flyers is voor de provinciale competities is gekozen voor een eigen programmaflyer,
een banier van het NKF en projectie op het podium. Van ieder competitie is een uitgebreide
fotoreportage gemaakt.
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La Bonne Esperance o.l.v. Michel de Valk.
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