


CHORALSPACE Winter Festival jest innowacyjnym wydarzeniem  

animującym, wspierającym i promującym międzynarodową

przyjaźń między chórami. Na wydarzenie to składają się koncerty

sezonowe lokalnych i zagranicznych chórów w najpiękniejszych

berlińskich zimowych miejscach koncertowych.

Grudzień jest specjalnym miesiącem dla społeczności chóralnej 

 Berlina. Codziennie odbywają się setki koncertów, a różnorodność

repertuaru jest po prostu wyjątkowa. Zapraszamy chóry z całego

świata, aby dołączyły do tej kolorowej społeczności i stworzyły

niezapomniane chwile święta muzyki.

Dla zagranicznych chórów odwiedzających Berlin w czasie

festiwalu jest przewidziany indywidualnie zaplanowany program

pobytu, dopasowany do rodzaju ich tradycji śpiewaczej, najlepiej

prezentujący ich specyfikę. Wszystkie próby i występy odbywają

się w najwspanialszych miejscach, jakie Berlin ma do dyspozycji.

 INNOWACYJNY FESTIWAL
ZAPRASZA CHÓRY 
Z CAŁEGO ŚWIATA,

 ABY DOŁĄCZYŁY
 DO KOLOROWEJ BERLIŃSKIEJ

SPOŁECZNOŚCI CHÓRALNEJ



Premierowym elementem CHORALSPACE Winter Festival jest

KLASTER CHÓRALNY - współpracująca grupa trzech różnych

zespołów, która razem tworzy program uczestnictwa w festiwalu. 

Ekipa festiwalowa będzie pracowała z każdym zainteresowanym

chórem, aby stworzyć Klastry Chóralne odpowiadające

oczekiwaniom ich uczestników, dopasowane pod względem

charakteru i repertuaru poszczególnych zespołów. Dyrektor

Artystyczny festiwalu zaplanuje sesje online dla każdego Klastra

(przed imprezą) i będzie moderował ich spotkania. 

Sesje robocze poświęcone będą wzajemnym prezentacjom

zespołów oraz  wypracowaniu wspólnego programu uczestnictwa

w festiwalu. Ważnym elementem sesji roboczych będą wspólne

próby oraz koordynacja procesu przygotowywania programu. 

 Proces ten znacznie zwiększy doświadczenia wszystkich

zaangażowanych weń wykonawców.

KLASTER CHÓRALNY
PROCES WSPÓŁPRACY

I MIĘDZYNARODOWEJ PRZYJAŹNI
OPARTY NA

 DZIEDZICTWIE KULTUROWYM



Timothy Wayne-Wright był kontratenorem w The King’s Singers

przez 10 lat, koncertując na całym świecie i śpiewając na ponad

1500 koncertach w najwspanialszych miejscach świata.

Timothy prowadził ponad 500 kursów mistrzowskich, warsztatów 

 oraz szkół letnich, przekazując umiejętności i techniki zespołom

wokalnym na całym świecie. Uznanie dla The King’s Singers

podczas jego kadencji obejmuje nagrodę Grammy®, kolejną

nominację do nagrody Grammy oraz wprowadzenie do

inauguracyjnej Gramophone Hall of Fame.

Timothy będzie kierował Klastrami Chóralnymi i uczestniczył  w ich

pracy, pomagając uczestniczącym chórom w tworzeniu swoich

występów na CHORALSPACE Winter Festival 2021.

TIMOTHY WAYNE-WRIGHT
DYREKTOR ARTYSTYCZNY

CHORALSPACE 
WINTER FESTIVAL



 RADA DORADCZA FESTIWALU

Założyciel i chórmistrz Novo Concertante Manila
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Dr. Arwin Tan
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Liceo de Cagayan University, Cagayan de Oro, Filipiny
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Gość cieszący sie międzynarodowym uznaniem,
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Thomas Schüle Virginia Bono

Założyciel i developer projektu
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Dyrektor ds. Członkowstwa Dyrektor Programowy CHORALSPACE Academy
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Timothy Wayne-Wright

ZESPÓŁ CHORALSPACE

Dyrektor Young Choral Academy, Kuala Lumpur
Dyrektor Choral Activities at the University of Malaysia

Wiceprezydent International Kodály Society

Susanna Saw



1. WPROWADZENIE - spotkanie dyrygentów i przedstawicieli

zarządów. Omówienie celów i oczekiwań zespołów.

2. PREZENTACJA - spotkanie chórzystów i dyrygentów.

Przedstawienie swoich zespołów w celu bliższego poznania.

3. REPERTUAR - spotkanie dyrygentów, Omówienie planów

repertuarowych i przedstawienie propozycji utworów do

wspólnego wykonania.

4. ZAANGAŻOWANIE - spotkanie dyrygentów i chętnych

chózystów. Wymiana spostrzeżeń na temat kultury i tradycji

muzycznych w ich krajach oraz  planu repertuaru na festiwal.

5. & 6. WSPÓLNE PRÓBY wszystkich chórów w Klastrze. Praca

nad utworami do wspólnego wykonania.

7. ODPRAWA - ostatnie spotkanie przed festiwalem ze

wszystkimi osobami zaangażowanymi w pracę Klastra.

Prezentacja i omówienie całości harmonogramu.

8. WSPOMNIENIA - spotkanie po festiwalu. Wspólne oglądanie

zdjęć, dzielenie się przeżyciami i snucie planów na przyszłość.

PROCES ROBOCZY
 8 SESJI ONLINE

MODEROWANYCH PRZEZ
DYREKTORA ARTYSTYCZNEGO

FESTIWALU



Zapewne nie wszyscy przyjadą do Berlina na całe 10 dni trwania

festiwalu. Większość zespołów przyjeżdża na 4-5 dni.

Poniższy  program jest ogólną propozycją na 5 dni.

Każdy Klaster Chóralny wypracuje indywidualny program.

 

DZIEŃ 1:

Przyjazd do Berlina

DZIEŃ 2:

Rano: Pierwsza próba

Po południu: Wycieczka z przewodnikiem

Wieczorem: Czas wolny

DZIEŃ 3:

Rano: Druga próba

Po południu:  Próba akustyczna i generalna

Wieczorem: Koncert

DZIEŃ 4:

Rano: Próba akustyczna i generalna

W południe: Koncert

Po południu: Czas wolny.

Wieczorem: Obiad dla wszystkich uczestników 

z muzyką, tańcami i śpiewem

DZIEŃ 5:

Wyjazd

PRZYKŁADOWY
OGÓLNY HARMONOGRAM

DNI FESTIWALOWYCH
W BERLINIE



Opłata za udział w CHORALSPACE Winter Festival  wynosi 119

EURO od osoby. Pobierana jest od każdego wykonawcy.

Opłata wpisowa obejmuje:

Wszystkie sesje robocze, organizację artystyczną i administracyjną

koncertów w Berlinie, włączając w to personel, publikacje

(program), reklamę, zapewnienie publiczności, ulotki, bannery,

obsługę prasową, obsługę podczas koncertów, przepustki

bezpieczeństwa, wejście na inne koncerty podczas pobytu (wg

dostępnych miejsc) oraz bezpośrednia opieka personelu

festiwalowego. Dodatkowo wycieczka z przewodnikiem po

Berlinie dla wszystkich chórów.

Opłata wpisowa nie obejmuje:

Kosztów podróży, noclegów i wyżywienia.

Osobom towarzyszącym (rodzinie, przyjaciołom i kolegom)

oferujemy zniżkową opłatę w wysokości 49 EUR od osoby. Opłata

ta obejmuje uczestnictwo we wszystkich próbach i koncertach

chóru, któremu towarzyszą.

KOSZTY UCZESTNICTWA
DLA WYKONAWCÓW

I OSÓB TOWARZYSZĄCYCH



20% opłaty wpisowej należy uiścić wraz ze wstępnym

potwierdzeniem udziału, najpóżniej 7 dni od rejestracji.

Rachunek na pozostałe 80% zostanie wystawiony 6 miesięcy

przed rozpoczęciem imprezy, czyli 9 czerwca. 

Termin płatności wynosi najpóźniej 14 dni od wystawienia

rachunku.

W przypadku rezygnacji  opłata wpisowa jest częściowo

refundowana:

100% zwrotu dla max. 1 rezygnacji na 20 osób. 

80% zwrotu dla rezygnacji przed  9 sierpnia 2021.

50% zwrotu dla rezygnacji przed  9 października 2021.

20% zwrotu dla rezygnacji przed 25 listopada 2021.

Rezygnacje po 25 listopada 2021 nie są refundowane.

PLAN OPŁAT
 ORAZ 

WARUNKI REZYGNACJI



CHORALSPACE Winter Festival 2021 jest organizowany przez

CHORALSPACE 2021 gemeinnützige GmbH

Parkviertelallee 53, 14089 Berlin, Germany

tel: +49-30-509316370

email: cs@choralspace.org

web: www.choralspace.org

CHORALSPACE jest organizacją pozarządową, której celem jest 

 promowanie najbardziej zaangażowanych chórów na świecie.

Program organizacji obejmuje serie koncertów, warsztatów oraz

sesji kreatywnych z najbardziej znanymi i uznanymi ekspertamii

chóralnymi oraz wybitnymi zespołami.

# LEARN (UCZ_SIĘ)
# CREATE  (TWÓRZ)

# PERFORM (WYKONUJ)



Ć Ę

cs@choralspace.org
tel: +49 30 509316370

www.choralspace.org


