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WELKOM!
Graag nodigen we u uit
voor de 1ste editie van het
Ghent Orchestra Festival
Ter ere van het 25-jarig bestaan van
jeugdorkest Forza Muzica, organiseert
Arte Musicale vzw dit jaar voor het
eerst het Ghent Orchestra Festival.
We willen zoveel mogelijk orkesten
en ensembles samenbrengen in Gent
voor een fantastisch muzikaal concours.
Naast de wedstrijd kan u tevens
genieten van een warme ontvangst en
proclamatie.

Arte Musicale vzw ‘Gents initiatief voor jonge mu
zikale ensembles’ is een jonge vereniging met
toch reeds vijfentwintig jaar ervaring.
Arte Musicale fungeert ook reeds jaren als concert
organisator in het Gentse of als leverancier van
muzikanten of muzikale ensembles voor aller
hande culturele projecten. Ook andere muzikale
jonge groepen uit het Gentse worden betrokken.
Daardoor kan er nog meer jong talent gelanceerd
worden. Arte Musicale is intussen een vaste part
ner voor heel wat artistiek culturele organisaties,

Muzikale ontmoeting voor
orkesten en instrumentale
ensembles in Gent.

Nog vragen? Neem contact met ons op via:

www.artemusicale.be/GOF

www.artemusicale.be
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Alle deelnemende orkesten nemen het met
elkaar op in een ontspannen wedstrijdformule,
waarbij elk ensemble een programma van on
geveer 25 minuten brengt. Het programma kan
putten uit het bestaande repertoire van de groep.

Een gerenommeerde en professionele jury van
muziekpedagogen, componisten en muziekex
perts evalueert alle muzikale prestaties en
overhandigt ieder ensemble een diploma en een
pedagogisch motiverend rapport.

De deelnemende orkesten en ensembles worden
beoordeeld door een professionele jury, die een
opbouwend muzikaal rapport opstelt van elke
groep. ‘s Avonds, na afloop van de optredens, no
digen we orkesten en hun dirigenten uit voor een
feestelijke proclamatie waar de winnaar van het
festival wordt gehuldigd.

Voor deze editie nodigden we Filip Rathé, Florian
Heyerick, Jeroen Keymeulen, Stijn Saveniers, Erika
Budai en Jos Vanden Borre uit om hun deskundi
ge mening te formuleren.

Wanneer?
Zaterdag 24 oktober 2015 is het moment waarop
honderdenden muzikanten de stad kunnen
veroveren. Het publiek is te gast op een reeks mi
ni-concertjes met divers repertoire en na afloop
is er een proclamatie voorzien voor de groepen
die hebben opgetreden.

Waar?
Het orkestenfestival zal doorgaan in het centrum
van de gastvrije stad Gent. We selecteerden alvast
de Karel Miry zaal van het Gentse Conservatorium,
waar publiek en collega-orkesten zullen kunnen
genieten van elk optreden. Meer details over de
planning kunnen we doorsturen van zodra alle
groepen zijn ingeschreven.

Inschrijven
Wil u graag deelnemen aan dit fantastische pro
ject? Vul het inschrijvingsformulier in op onze
website en stuur alle vereiste documenten voor
de inschrijving naar GOF@artemusicale.be.
• Inschrijven vóór 30 juni.
• Inschrijving kost €8 per muzikant, met een mi
nimum van 50 euro en maximum van 250 euro
per ensemble.
Meer info op www.artemusicale.be/GOF
of via GOF@artemusicale.be.
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