
 

 

DEELNEMERSINFORMATIE YCTA 2023 

 

In dit formulier lees ik meer informatie over je deelname aan YCTA 2023: 
A. ‘Workshop componeren’ (pag. 1-2) 
B. ‘Groot orkest, instrumentalisten en zang’ (pag. 2)  
C. ‘Solisten’ (pag. 3) 

 
Lees deze informatie goed door!  

 
A. Informatie ‘Workshop componeren’  
In deze workshop leer je samen een stuk componeren wat tijdens het YCTA-concert wordt uitgevoerd 

door schoolorkest, strijkorkest Kamerata Zuid en koor. 

 

Opzet compositie project YCTA 2023 
• Schrijf je in via de site www.kameratazuid.nl/young-classical-talent-award/ 

 

• Maak een filmpje met onderstaande punten en mail die naar productieleider@kameratazuid.nl 

   o Ze zich kort voorstellen 

   o Vertellen waarom ze mee willen doen 

   o Een (eigen) stukje spelen 

 

• Sessie 1 - woensdag 2 november 16.30-18.00 uur - Schouwburg Tilburg  

o Kennis maken – instrumenten meenemen - spelen 

o Wat is je drijfveer om mee te doen? 

o Wat is favoriete muziek? 

o Wat zou je willen maken? Hoe denk je dat te gaan doen? 

o Gebruikmakend van de geboden mogelijkheden 

▪ Thuis aan de slag met een gerichte opdracht 

 

• Sessie 2 - woensdag 23 november 16.30-18.00 uur - Schouwburg Tilburg 

o Wat is er gemaakt? 

o Beluisteren – bekijken – bespreken 

o Komt datgenen wat je wilt ‘zeggen’ optimaal tot zijn recht? 

▪ Tips – verbeterpunten: werk je stuk verder uit 

 

• Sessie 3 - woensdag 14 december 16.30-18.00 uur - Schouwburg Tilburg 

o Bezoek aan een ‘echte’ componist (docent AMPA) 

 

• Sessie 4 - woensdag 11 januari 16.30-18.00 uur - Schouwburg Tilburg 

o Afronding compositie 

 

Repetitiemiddag: woensdag 29 maart 2023 14:00-17:00, locatie n.n.t.b.  
  14.00-14:30 uur: Aftrap in de aula 

• Opening 

• Bekend maken namen solisten 

• Toelichting compositie door Maarten Jense 

 

http://www.kameratazuid.nl/


 

2 

14:30-15:30 uur: Workshop/repetitie in diverse lokalen 

Lieke Beirnaert zang lokaal NTB 

Peter Hamers blazers en slagwerk lokaal NTB 

KZ aanvoerders viool lokaal NTB 

KZ aanvoerder alt lokaal NTB 

KZ aanvoerder cello lokaal NTB 

 

15:45-17.00 uur: Repetitie stukken groot orkest 

Maarten Jense repeteert compositie en Zadok the Priest van George Frideric Handel 

 

Let op: alle muzikanten nemen een eigen lessenaar en instrument mee naar de 
repetitiemiddag en het concert op woensdag 12 april. 

 

Repetitie en concert op woensdag 12 april 2023 Concertzaal Tilburg 
15:30-17:30 uur: Repetitie Concertzaal Tilburg 

19:30-22:00 uur: Concert 

 
B. Informatie ‘Groot orkest, instrumentalisten en zang’  
Repertoire: 

• Zadok the Priest van George Frideric Handel  

• Compositie van de compositieworkshop 

 

Repetitiemiddag: woensdag 29 maart 2023 14:00-17:00, locatie n.n.t.b.  
  14.00-14:30 uur: Aftrap in de aula 

• Opening 

• Bekend maken namen solisten 

• Toelichting compositie door Maarten Jense 

 

14:30-15:30 uur: Workshop/repetitie in diverse lokalen 

Lieke Beirnaert zang lokaal NTB 

Peter Hamers blazers en slagwerk lokaal NTB 

KZ aanvoerders viool lokaal NTB 

KZ aanvoerder alt lokaal NTB 

KZ aanvoerder cello lokaal NTB 

 

15:45-17.00 uur: Repetitie stukken groot orkest 

Maarten Jense repeteert compositie en Zadok the Priest van George Frideric Handel 

 

Let op: alle muzikanten nemen een eigen lessenaar en instrument mee naar de 
repetitiemiddag en het concert op woensdag 12 april. 

 
Repetitie en concert op woensdag 12 april 2023 Concertzaal Tilburg 
15:30-17:30 uur: Repetitie Concertzaal Tilburg 

19:30-22:00 uur: Concert 

 

Iedereen mag tussen de repetitie en concert naar huis of de stad in om te eten.Je wordt uiterlijk 

terugverwacht om 19u om de laatste spulletjes backstage klaar te leggen. 
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C. Informatie ‘Solisten’ 
Kamerata Zuid organiseert samen met Schouwburg Concertzaal Tilburg en CisT de ‘Young Classical 

Talent Award’. Tijdens dit jaarlijks terugkerend muziekconcours voor talentvolle scholieren van 
middelbare scholen uit Tilburg e.o. krijg je de unieke kans om onder begeleiding van een 
professioneel orkest een muziekstuk te zingen of spelen voor een vakjury. De winnaar wint de award 
én een masterclass in zijn of haar discipline. 

 
Repertoire: 
Je overlegt met de muziekdocent van je school of jij je school mag vertegenwoordigen op YCTA23 

Je kiest een werk wat je graag wilt spelen van maximaal 6 minuten. Dit is een klassiek werk, of 
modern klassiek, of iets waarvan je denkt, misschien mag het niet. In dat laatste geval graag even 
met ons overleggen. Van dit werk wordt een arrangement gemaakt voor jouw instrument en de 22 

strijkers van Kamerata Zuid.   
 

Inschrijven: 
Vóór 15 januari via www.kameratazuid.nl in overleg met je docent.  
 

Repetitie: dinsdag 11 april 2023 tussen 13:00u en 17:00u Concertzaal Tilburg 
Op 11 april repeteren we 15 minuten samen met Kamerata Zuid, ergens tussen 14:00-16:00u. Begin 

april krijg je de tijd door waarop je aan de beurt bent voor de repetitie. 

 

Opname solowerk 
Stuur begin april een opname van je solowerk wat je zelf speelt naar productieleider@kameratazuid.nl  

Met deze tempo en fraseringen studeert de dirigent de werken in met Kamerata Zuid. 

Je mag dit opnemen met je telefoon. Deze opname worden alleen gebruikt voor studiedoeleinden. 

 

Repetitie en concert op woensdag 12 april 2023 Concertzaal Tilburg 
Op woensdag 12 april repeteren we tussen 13:00u en 15:00u samen met Kamerata Zuid. 

Deze repetitie duurt 15 min per kandidaat. 

’s Avonds vindt tussen 19:30-22:00 uur het YCTA concert plaats.  

 

Iedereen mag tussen de repetitie en concert naar huis of naar de stad om te eten. 

Je wordt uiterlijk terugverwacht om 19u om de laatste spulletjes backstage klaar te leggen. 

 

 
 
 

http://www.kameratazuid.nl/
mailto:productieleider@kameratazuid.nl
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