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Festivalul de Iarnă CHORALSPACE este un eveniment inovator
care încurajează, susține și promovează prietenia corală
internațională. Evenimentul prezintă concerte sezoniere create de
coruri locale și internaționale, în unele dintre cele mai frumoase
locuri de iarnă din Berlin.

Decembrie este o lună specială pentru comunitatea corală din
Berlin. În fiecare zi au loc sute de concerte iar varietatea
repertoriului este cu adevărat excepțională. Sunteți invitați să vă
alăturați comunității corale diversificate din Berlin și să creați
împreună momente de neuitat, de sărbătoare a muzicii.

Pentru formațiile corale internaționale care vizitează Berlinul în
aceste săptămâni deosebite, va fi creat un program special -
conceput individual pentru a satisface așteptările ansamblurilor
corale și pentru a facilita prezentarea specificului muzical.
Repetițiile și spectacolele vor avea loc în unele dintre cele mai bune
locuri din oraș.

UN FESTIVAL INOVATOR 
INVITĂ CORURILE 

DIN TOATA LUMEA
PENTRU A SE ALĂTURA

COMUNITĂȚII CORALE
MULTICULTURALE DIN BERLIN



 Premiera Festivalului de iarnă CHORALSPACE este grupul coral,
un grup de colaborare format din trei ansambluri care lucrează
împreună pentru a dezvolta programul de participare la festival.

    Echipa festivalului va colabora cu fiecare cor interesat să
găsească și să creeze un grup care să corespundă așteptărilor,
caracterului și repertoriului ansamblului. Directorul artistic al
festivalului va programa sesiunile de lucru online ale fiecărui grup
și va modera întâlnirile.

 Sesiunile de lucru vor fi dedicate prezentării reciproce a
ansamblurilor și elaborării programului comun pentru participarea
la festival. De asemenea, din sesiunile de lucru fac parte repetițiile
comune și un proces coordonat de pregătire pentru concerte.
Acest proces de colaborare va maximiza experiența tuturor
coriștilor implicați. 

GRUPUL CORAL
 UN PROCES

DE COOPERARE ȘI PRIETENIE
INTERNAȚIONALĂ BAZAT PE

MOȘTENIREA CULTURALĂ
 



Timothy Wayne-Wright a fost contratenor în The King’s Singers
timp de zece ani, făcând turnee în întreaga lume și cântând în
peste 1500 de concerte în unele dintre cele mai minunate locuri
din lume.

Timothy a predat la peste 500 de cursuri de master, ateliere și școli
de vară, transmițând abilități și tehnici vocale formațiilor de pe tot
globul. Recunoașterea pentru The King’s Singers în timpul
mandatului său include un premiu Grammy®, o altă nominalizare la
premiile Grammy și admiterea la  inaugurarea Gramophone Hall of
Fame.

Timothy va conduce procesul de lucru al grupului coral și va ajuta
corurile participante să-și creeze spectacolele pentru Festivalul de
Iarnă CHORALSPACE 2021.

TIMOTHY WAYNE-WRIGHT
DIRECTOR ARTISTIC AL

FESTIVALULUI DE IARNĂ
CHORALSPACE

 



CONSILIUL CONSULTATIV
 

Fondatorul și Maestru de cor al Novo  Concertante Manila
Profesor de Muzicologie la Universitatea din Philippines

(UP)
 

Dr. Arwin Tan
Director General al Corului Radio din Berlin

Lector de Management Muzical și Planificarea Carierei la
Universitatea pentru Muzică și Teatru din Rostock

 

Director Muzical al Corului Symphony Silicon Valley Chorus
Director Artistic al Cantabile Youth Singers din SiliconValley

 

Hans-Hermann Rehberg Elena Sharkova

Director al Centrului de Carieră
De la Universitatea de Muzică din Detmold

Lector de Management Muzical

Stefan Simon
Profesor de Management Muzical & Muzicologie la
Universitatea Liceo de Cagayan, Cagayande Oro,

Philippines

Fondatorul și Directorul Artistic al Estudio Coral Meridies,
   Invitat de renume internațional, 

Dirijor, Membru în jurii și Conducător de Masterclass

Thomas Schüle Virginia Bono

Producător și Fondator al Proiectului
 

Gent Lazri
 Director al echipei operaționale  Director de Program al Academiei CHORALSPACE 

Kristine Sheroyan Myguel Santos e Castro
Director Artistic al Festivalului de Iarnă

 
 

Timothy Wayne-Wright

ECHIPA CHORALSPACE

Director al Academiei Corale de Tineret din  Kuala Lumpur
Director de Activități Corale la Universitatea din Malaysia

Vice-Președinte al Societății Internaționale  Kodály
 

Susanna Saw



1. INTRODUCERE - o ședință cu dirijorii și reprezentanții
ansamblurilor pentru a vorbi despre țintele și așteptările corurilor.

2. PREZENTARE – o ședință de cunoaștere a coriștilor și a
dirijorilor în vederea prezentării lucrărilor și a împărtășirii scopului
pentru această participare.

3. REPERTORIU - ședință cu dirijorii, discuții despre planurile
repertoriului și sugestii pentru piesele comune.

4. ANGAJAMENT - întâlnire a coriștilor și dirijorilor pentru a
împărtăși informații despre tradițiile culturale și muzicale din țările
lor și planurile lor de repertoriu pentru festival.

5. & 6. REPETIȚII COMUNE I și II a tuturor corurilor din grup pentru
a prezenta și repeta programul lor comun.

7.  CHECK-IN - ultima întâlnire înainte de festival cu toți cei
implicați pentru a prezenta programul festivalului și a împărtăși
cele mai recente actualizări.

8. AMINTIRI - Întâlnire după festival cu toți cei implicați pentru a
împărtăși amintiri & planuri de viitor.

PROCESUL DE LUCRU AL CELOR 8
SESIUNI ONLINE MODERATE DE

DIRECTORUL ARTISTIC AL
FESTIVALULUI

 



Probabil că nu toate grupurile corale vor dori să rămână în Berlin
timp de 10 zile, cât durează întreaga perioadă a festivalului.

Cele mai multe dintre ansambluri vor sta 4 sau 5 zile în Berlin.
 

Următorul rezumat descrie un program general de 5 zile. Vor fi
dezvoltate programe individuale pentru fiecare grup de coruri.

 
 

ZIUA  1: 

Sosirea în Berlin

 

 ZIUA  2:

Dimineața: Prima repetiție

După-amiază: Un tur al orașului cu ghid 

Seara: este liber

 

ZIUA 3:

Dimineața: A doua repetiție

După-amiază: Repetiție acustică pe scenă Seara :Concertul

 

ZIUA 4:

Dimineața: Repetiție acustică la scenă

Prânz: Concert

După-amiaza este liberă.

Seara: Cina pentru toți participanții cu muzică, dans și cântece

 

ZIUA 5: Plecarea

 

 

UN PROGRAM ACCESIBIL ȘI
FLEXIBIL PE DURATA

FESTIVALULUI DIN
BERLIN

 



Taxa de participare la Festivalul de iarnă CHORALSPACE este de
119 EUR de persoană. Această taxă se aplică tuturor
participanților activi.

Această taxă de participare include:
Toate sesiunile de lucru, organizarea artistică și administrativă a
spectacolelor dvs. în Berlin, incluzând locurile, personalul, broșura
cu programe, publicitatea și extinderea numărului de spectatori,
pliante, afișe, comunicate de presă, management de scenă și
permise de securitate, intrare la celelalte concerte ale festival în
timpul sejurului dvs. (locuri disponibile) și asistență la fața locului
din partea personalului festivalului. În plus, este inclus un tur cu
ghid al orașului Berlin, pentru toate corurile itinerante. 

Această taxă de participare nu include:
Costurile de călătorie, cazare sau masă 

Însoțitorilor (membri ai familiei, prieteni și colegi) li se oferă o taxă
de participare redusă de 49 EUR de persoană, care include
participarea la toate repetițiile și concertele corului la care sunt
afiliați.

PREZENTAREA GENERALĂ A
COSTURILOR PENTRU INTERPREȚI

ȘI ÎNSOȚITORI
 



20% din taxa de participare va fi facturată împreună cu
confirmarea preliminară a înregistrării cel târziu la o săptămână
după înregistrare.
80%  va fi facturată cu 6 luni înaintea începerii evenimentului. 

Toate plățile trebuie efectuate până cel târziu la 14 zile de la
emiterea facturii.

Taxa de participare este parțial rambursabilă.
100% este rambursat pentru maxim o anulare la fiecare 20 de
persoane.
80%  este rambursat pentru anulare înainte de 9 August 2021.
50%  este rambursat pentru anulare înainte de 9 Octombrie 2021.
20%  este rambursat pentru anulare înainte de 25 Noiembrie2021.
Nu se fac rambursări în cazul anulării după data de 25 Noiembrie
25, 2021.

PLANUL DE PLĂȚI ȘI
TERMENII DE ANULARE

 



Festivalul de Iarnă CHORALSPACE 2021 este organizat de:

CHORALSPACE 2021 gemeinnützige GmbH

Parkviertelallee 53, 14089 Berlin, Germany

tel: +49-30-509316370

email: cs@choralspace.org

web: www.choralspace.org

CHORALSPACE este o organizație non-profit, constituită cu

scopul de a aduce pe scenă cele mai pasionate coruri din lume.

Programul organizației include o serie de concerte, ateliere și

sesiuni creative cu unii dintre cei mai renumiți experți în muzică

corală și ansambluri remarcabile.

# LEARN
# CREATE

# PERFORM



Ă Ă

cs@choralspace.org
tel: +49 30 509316370

www.choralspace.org


