
Beste zanger/es, 

We nodigen je graag uit op onze volgende auditie, op woensdag 26 augustus 2020 in Gent. Wie 
slaagt voor de auditie, wordt uitgenodigd voor de projecten. Voor onze volgende projecten (seizoen 
2020-2021) zijn we in de eerste plaats op zoek naar tenoren en bassen. 

De auditie van Koriolis bestaat uit twee delen: 

● Een keuzewerk: wij horen graag een aria of lied van jouw eigen keuze. Je kunt hiervoor 
rekenen op pianobegeleiding. Wie zelf geen stuk kan bedenken, kan bij ons aankloppen 
voor inspiratie. We benadrukken dat het een solistisch werk moet zijn en niet gewoon de 
partij van een koorwerk. 

● Een opgelegd werk: dit is wel een koorwerk, waarvan wij graag jouw partij te horen 
krijgen. De piano zorgt voor de aanvulling van de overige stemmen. Je krijgt dit werk een 
week voordien toegestuurd, zodat je het thuis kunt voorbereiden. 

● De auditie gaat door in de school Sterrespits (Maaltebruggestraat 185, Gent) en neemt 
ongeveer een kwartier tijd in beslag. We verwachten je vijf minuutjes vroeger, je hebt dan 
nog even de tijd om iets te drinken en een infoblad voor ons in te vullen. Op de auditie zelf 
zijn de dirigent (Joris Derder) en de pianist aanwezig. 

Koriolis doet twee à drie projecten per jaar, waarmee we telkens één à twee concerten trachten te 
doen : 

● Op za 6 maart 2021 vieren we ons 10-jarig bestaan. We zouden er graag een Swinging 
Concert van maken, met een dansfeest, maar we zullen de Coronamaatregelen moeten 
afwachten.  

● In de zomer van 2021 doen we mee aan een wedstrijd in Antwerpen met de World Choir 
Games (van 9/7 tot 11/7, moment nog niet bepaald).  

● Repetities gaan niet per se wekelijks door, maar worden vooraf bepaald aan de hand van 
de agenda van dirigent en zangers. Met tien repetities stomen we doorgaans een concert 
klaar. We streven er daarbij naar om de meerderheid van de repetities dicht bij het concert 
te leggen, zodat er intensief kan gewerkt worden aan afwerking. Dit geeft onze zangers 
meteen ook de kans om aan het begin van het project meer thuis te studeren. Het principe 
van ‘huiswerk’ geeft iedereen in Koriolis de kans om zijn eigen ritme thuis te bepalen en in 
de repetities te genieten van muziek maken. 
Gezien het voorjaar 2020 nogal druk wordt en we ook aan onze podiumpresence willen 
werken, mag je toch rekenen op een nagenoeg wekelijkse repetitie op woensdagavond.  

● Repetities gaan normaal door op woensdagen of in het weekend, en uitzonderlijk ook op 
andere weekdagen. Repetities duren meestal drie uur (19u30 tot 22u30 in de week). We 
repeteren in het Gentse, door de Corona, zijn we op zoek naar een groot lokaal.  

We hopen dat je hiermee voldoende info hebt over Koriolis en over de auditie. Indien je nog vragen 
hebt, aarzel zeker niet om ons te contacteren (info@koriolis.be). Ga gerust ook eens kijken op onze 
website www.koriolis.be, je vindt er foto’s, geluidsfragmenten en een overzicht van onze voorbije 
projecten. 

 

http://www.koriolis.be/

