
  
 
 

 
CANTARODE INTERNATIONAAL KOORFESTIVAL 

KERKRADE 
 

Donderdag 13 mei t/m zondag 16 mei 2021 
 

Artistiek Directeur: Dion Ritten 
 

INSCHRIJFFORMULIER 2021 
 
 
Naam van het koor   :__________________________________________________ 
Vestigingsplaats en land :__________________________________________________ 
Aantal leden   :__________________________________________________ 
 
Categorie Kamerkoor (12 – 32 zangers): 
Gemengd Koor   : 0 
Mannenkoor    : 0 
Vrouwenkoor    : 0 
 
Categorie Groot Koor (33 of meer zangers): 
Gemengd Koor   : 0 
Mannenkoor    : 0 
Vrouwenkoor    : 0 
 
Dirigent 
Naam dirigent   :__________________________________________________ 
Telefoonnummer dirigent :__________________________________________________ 
Emailadres dirigent  :__________________________________________________ 
 
Contactgegevens koor 
Naam contactpersoon :__________________________________________________ 
Correspondentieadres :__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
Telefoonnummer vast :__________________________________________________ 
Telefoonnummer mobiel :__________________________________________________ 
E-mailadres   :__________________________________________________ 
Website koor   :__________________________________________________ 
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Checklist/meezenden:   
 
Bij inschrijving dienen de navolgende documenten/goederen samen met dit 
inschrijvingsbewijs per post gestuurd te worden sturen naar: 
 
Stichting CantaRode  
p/a Frans Erenslaan 1 
6371 GR  Landgraaf  
Nederland  
 
of per e-mail naar: info@cantarode.nl 
 

• Een compleet ingevuld inschrijfformulier 
• Curriculum Vitae van het koor. In Engels en/of Nederlands. 
• Curriculum Vitae van de dirigent. In Engels en/of Nederlands. 
• Naast titel, componist/tekstdichter en tijdsduur een korte inhoudelijke samenvatting 

van elk koorwerk in het Engels of Nederlands. 
• Programmavoorstel voor een concert in de regio Kerkrade met een duur van 25 

minuten 
• Twee recente foto's van het koor en dirigent in jpg- of tiff-formaat, minimaal 300 dpi; 
• Vijf originele partituren van elke uit te voeren compositie tijdens beide 

competitieronden. 
• Een recente geluidsopname in de vorm van een CD/DVD of MP3 van een live concert 

niet ouder dan twee jaar met minstens drie a capella composities. 
 
 
Enkele belangrijke opmerkingen: 
 
• Het inschrijfformulier en de eerder vermelde (verplichte) bijlagen dienen uiterlijk op  

15 december 2020 bij het secretariaat binnen te zijn. 
• Inschrijvingen worden slechts aanvaard voor zover alle vereiste documenten en 

partituren tijdig en volledig zijn ingediend. 
• Het inschrijfgeld van € 250,00 per koor dient uiterlijk op 1 februari 2021 te zijn 

overgemaakt op Bankrekeningnummer: 
• IBAN: NL36 RABO 0302 6344 60 
• BIC: RABONL2U 
• t.n.v. Stichting CantaRode 

• De volgorde van de uit te voeren werken is door elk koor vrij te bepalen. De definitieve 
volgorde moet echter uiterlijk vóór 15 april 2021 aan het secretariaat worden 
doorgegeven: info@cantarode.nl 

• De ingeschreven koren worden uiterlijk eind januari 2021 geïnformeerd of zij al dan niet 
toegelaten zijn. De toelating is pas definitief na de ontvangst van het inschrijfgeld. 
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Formele aanmelding bestuur 
 
Het bestuur meldt zich hierbij aan voor de deelname aan het internationaal koorfestival 
CantaRode te Kerkrade van 13 mei t/m 16 mei 2021. 
 
Het bestuur heeft kennisgenomen van en verklaart bij dezen akkoord te gaan met het 
wedstrijdreglement zoals dat voor CantaRode 2018 is vastgesteld (zie www.cantarode.nl) 
 
 
Ondertekening:  
 
Plaats  : 
 
Datum  : 
 
De voorzitter,         De secretaris, 
 
 
 
(naam en handtekening)      (naam en handtekening) 
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Uit te voeren muziekwerken 
  
 
Competitieronde 1 :  (Verplichte werken; duur: min 17 – max 20 minuten) 
 

 

Renaissance/Barok 
Titel    : ________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : ________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : verplicht 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Romantiek 
Titel    : ________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : ________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : verplicht 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Werk uit 20e/21e eeuw 
Titel    : ________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : ________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : verplicht 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Compositie (van na 1960) uit het land van herkomst 
Titel    : ________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : ________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : verplicht 
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Competitieronde 2:   (Vrij programma, duur: min 12 en max 15 minuten) 
 
 
Titel    : _________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : _________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : 0 
Met piano begeleiding : 0 
Andere begeleiding  : 0   
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Titel    : _________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : _________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : 0 
Met piano begeleiding : 0 
Andere begeleiding  : 0 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Titel    : _________________________________________________ 
Componist/tekstdichter : _________________________________________________ 
Duur    : ____ min. 
A capella   : 0 
Met piano begeleiding : 0 
Andere begeleiding  : 0 
 


