


O Festival de Inverno CHORALSPACE é um evento inovador que

viabiliza, apoia e mostra a amizade coral internacional. O evento

apresenta concertos sazonais criados por coros locais e

internacionais em alguns dos mais belos locais de inverno de

Berlim. 

Dezembro é um mês especial para a comunidade coral de Berlim.

Centenas de concertos são celebrados todos os dias, e a variedade

do repertório é simplesmente excepcional. Damos as boas-vindas

a coros de todo o mundo para se juntarem à colorida comunidade

coral de Berlim e criar momentos inesquecíveis de celebração

musical.

Um programa de residência - programado individualmente para

atender às expectativas dos grupos viajantes e mostrar as suas

tradições de canto - é criado para os corais internacionais que

visitam Berlim durante essas semanas especiais. Ensaios e

apresentações estão programados em alguns dos melhores locais

que a cidade oferece.

UM FESTIVAL INOVADOR
CONVIDANDO COROS DE

TODO O MUNDO
PARA SE JUNTAREM À COLORIDA
COMUNIDADE CORAL DE BERLIM



Um elemento de estreia do CHORALSPACE Winter Festival é o

Cluster Coral, um grupo colaborativo de três conjuntos que

trabalham juntos para desenvolver o programa de sua participação

no festival.

A equipa do festival trabalhará com todos os coros interessados   

para encontrar e criar o Cluster que atenda às expectativas, caráter

e repertório do ensemble. O Diretor Artístico do festival irá agendar

as sessões de trabalho online de cada cluster e moderar as suas

reuniões.

As sessões de trabalho são dedicadas à apresentação dos

ensembles entre si e à elaboração do programa de participação no

festival. Ensaios conjuntos e um processo coordenado de

preparação para as apresentações também fazem parte das

sessões de trabalho. Este processo colaborativo irá maximizar a

experiência de todos os coristas envolvidos.

O CLUSTER CORAL
UM PROCESSO COLABORATIVO

DE AMIZADE E LEGADO
INTERNACIONAL



Timothy Wayne-Wright foi contratenor do The King’s Singers

durante dez anos, viajando pelo mundo e cantando em mais de

1.500 concertos em alguns dos melhores locais do mundo.

Timothy lecionou em mais de 500 masterclasses, workshops e

escolas de verão, ensinando skills e técnicas de ensemble para

ensembles vocais em todo o mundo. Durante a sua participação no

The King’s Singers recebeu um Grammy Award®, uma indicação

adicional ao Grammy e uma e uma indução no primeiro

Gramophone Hall of Fame.

Timothy conduzirá o processo de trabalho do Cluster Coral e

ajudará os ensembles participantes a criar as suas apresentações

para o Festival de Inverno CHORALSPACE 2021.

TIMOTHY WAYNE-WRIGHT
DIRECTOR ARTÍSTICO

DO FESTIVAL DE INVERNO
CHORALSPACE



 CONSELHO CONSULTIVO

Fundador e Maestro do Novo Concertante Manila
Professor de musicologia

na Universidade das Filipinas (UP)

Dr. Arwin Tan
Diretor Administrativo da Rundfunkchor Berlin

Professor de Gestão Musical e Planeamento de Carreira na
Rostock University for Music and Theatre

Directora Musical da Symphony Silicon Valley Chorus
Directora Artística da Cantabile Youth Singers 

de Silicon Valley

Hans-Hermann Rehberg Elena Sharkova

Director da Career Center
na Detmold University of Music

Professor de Gestão Musical

Stefan Simon
Professor de Gestão Musical & Musicologia no Liceo de

Cagayan University, Cagayan de Oro, Philippines
Fundadora e Directora Artística do Estudio Coral Meridies 

Convidada e aclamada internacionalmente
como Maestrina, Membro de Júri e Líder de Masterclass

Thomas Schüle Virginia Bono

Fundador e Desenvolvimento de Projetos

Gent Lazri
Chefe de Operações para Associados Director de Programa do CHORALSPACE Academy

Kristine Sheroyan Myguel Santos e Castro
Director Artístico do Festival de Inverno Choralspace

Timothy Wayne-Wright

EQUIPA CHORALSPACE

Directora da Young Choral Academy, Kuala Lumpur
Directora das Actividades Corais na Universidade da Malásia

Vice-President da International Kodály Society

Susanna Saw



1.Reunião introdutória dos maestros e representantes da direcção

para conversar sobre os objectivos e expectativas dos coros.

2. Reunião de apresentação de cantores e maestros para

apresentar seus trabalhos e partilhar a missão desta participação.

3. Reunião de Repertório dos maestros para apresentação dos

planos do repertório e sugestões para as peças de conjunto.

4. Encontro de entrosamento de cantores e maestros para

compartilhar conhecimentos sobre as tradições culturais e

musicais dos seus países e seus planos de repertório para o

festival.

5. & 6. Ensaio conjunto I e II de todos os ensembles do Cluster para

apresentar e ensaiar o seu repertório de conjunto.

7. Última reunião antes do festival com todos os envolvidos para

apresentar a programação do festival e partilhar as últimas

atualizações.

8. Reunião de legado com todos os envolvidos para partilhar

memórias & planos.

O PROCESSO DE TRABALHO
DE 8 SESSÕES ONLINE

MODERADAS PELO DIRECTOR
ARTÍSTICO DO FESTIVAL



Alguns dos grupos participantes podem desejar permanecer

durante os 10 dias inteiros do festival.

A maioria dos ensembles ficará de 4 a 5 dias em Berlim.

O seguinte resumo descreve uma programação geral de 5 dias.

Programas individuais serão desenvolvidos para cada Cluster.

 

DIA 1:

Chegada a Berlim

DIA 2:

Manhã: primeiro ensaio

Tarde: Um passeio guiado pela cidade

A noite é livre

DIA 3:

Manhã: segundo ensaio

Tarde: ensaio acústico e de palco

Noite: Concerto

DIA 4:

Manhã: ensaio acústico e de palco

Meio-dia: Concerto

A tarde é livre.

Noite: Jantar para todos os participantes com música, dança, canto

DIA 5:

Partida

PROGRAMAÇÃO GERAL
FLEXÍVEL E RESPONSIVO

DOS DIAS DO FESTIVAL
EM BERLIM



A taxa de participação no Festival de Inverno CHORALSPACE é

de 119 euros por pessoa. Este pagamento é para todos os

participantes que actuam.

Esta taxa de participação inclui:

Todas as sessões do processo de trabalho, planeamento e

encargos profissionais artísticos e administrativos das

apresentações em Berlim, incluindo locais, pessoais, livro de

programação, publicidade e desenvolvimento de público, folhetos,

pôsteres, comunicados de imprensa, gestão de palco e passes de

segurança, entrada para os outros concertos do festival durante a

sua estadia (lugares sentados sujeitos a disponibilidade) e apoio

local da equipa do festival. Além disso, um passeio guiado a pé

pela cidade de Berlim está incluído para todos os coros que

viajaram.

Esta taxa de participação não inclui:

Viagem, hospedagem e alimentação.

Aos participantes que não actuam (acompanhantes, familiares,

amigos e colegas) é oferecida uma taxa de participação reduzida

de 49 EUR por pessoa, que inclui a participação em todos os

ensaios e concertos do ensemble a que estão associados.

VISÃO GERAL
E COMPREENSIVA DOS CUSTOS

PARA PARTICIPANTES
E AMIGOS



20% da taxa de participação será facturada juntamente com a

confirmação preliminar da inscrição, o mais tardar uma semana

após a inscrição.

80% serão facturados 6 meses a partir da data de início do

evento.

Todos os pagamentos deverão ser liquidados até 14 dias após o

faturamento, o mais tardar. 

A taxa de participação é parcialmente reembolsável.

100% é devolvido para max. 1 cancelamento para cada 20

pessoas.

80% é devolvido para cancelamentos antes de 9 de agosto de

2021.

50% é devolvido para cancelamentos antes de 9 de outubro de

2021.

20% é devolvido para cancelamentos antes de 25 de novembro

de 2021.

Nenhum reembolso é possível para cancelamentos após 25 de

novembro de 2021.

AGENDA DE PAGAMENTOS
E

TERMOS DE CANCELAMENTO



o Festival de Inverno CHORALSPACE  2021 é organizado por

CHORALSPACE 2021 gemeinnützige GmbH

Parkviertelallee 53, 14089 Berlin, Germany

telefone: +49-30-509316370

email: cs@choralspace.org

site: www.choralspace.org

CHORALSPACE é uma organização sem fins lucrativos fundada

com o objetivo de apresentar os coros mais apaixonados do

mundo. O programa da organização inclui uma série de concertos,

workshops e sessões criativas com alguns dos mais reputados

especialistas corais e ensembles de destaque.

# APRENDER
# CRIAR

# ACTUAR



cs@choralspace.org
telefone: +49 30 509316370

www.choralspace.org


