
  

 

Masterclass voor Liedduo’s 
 
Van vrijdag 22 oktober tot en met zondag 7 november 2021 vindt in Zuid-Limburg de 
zevende editie plaats van het Internationaal Festival Vocallis. Er is een gevarieerd 
programma samengesteld rondom het thema LIEFDE. Bekende zangers en pianisten treden 
op, naast amateurs en ‘rising stars’. 
 
Aanstormende talenten kunnen deelnemen aan de Internationale Masterclass. De 
Masterclass duurt vier dagen: van maandag 1 tot en met donderdag 4 november 2021. Als 
afsluiting vindt er een Presentatieconcert plaats op donderdagavond 4 november om 19.30 
uur. De Masterclass en het presentatieconcert vinden plaats in het Cultureel Centrum de 
Kopermolen Vaals. De masterclass vindt overdag plaats, en wel tussen 09.30 uur en 17.00 uur. 
 
Als docenten van deze Masterclass zijn aangetrokken de bekende zangeres/ pedagoge 
Ingeborg Danz en Prof. Ulrich Eisenlohr, docent piano aan het conservatorium Keulen-
Aken. Zij zullen aandacht geven aan zowel de zang- als de pianopartij.  
 
Aanmoedigingsprijzen 
Aan de Masterclass wordt navolgende prijs verbonden: 

• een betaald optreden tijdens het Laureatenconcert van internationaal festival Vocallis 2022, plus een 

geldprijs van € 250,00 (per persoon 

 

Aanmelding Masterclass 
Deze openbare Internationale Masterclass is bedoeld voor studenten van conservatoria, (pre-) 
professionele liedduo’s of zangeressen/zangers, alsmede uitstekende amateurs. Kandidaten 
kunnen zich inschrijven door een curriculum vitae (cv) van genoten opleidingen en ervaring, 
aangevuld met een actuele geluidsopname en een recente foto per mail te sturen aan: 
info@festivalvocallis.nl. 
Aanmeldingen dienen uiterlijk 30 september 2021 ontvangen te zijn. 

Geluidsopname en verplicht repertoire 
Het thema van Festivals Vocallis 2021 is „Liefde“ . 
Wij vragen de deelnemers daarom 10 tot  12 Liederen uit verschillende  periodes en stijlen uit het 
onuitputtelijk reservoir aan liefdesliederen onder een zelf gekozen  thema te kiezen. 
Mogelijke thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn: 
Himmlische  und irdische Liebe 
Heimliche/verbotene Liebe 
Amour fou 
Junge und alte Liebe 
Treue und verratene Liebe 



 

Bovendien dienen tenminste 2 liederen van de hoofdcomponist van het festival 2021 geselecteerd te 
worden selecteren, te weten Alphons Diepenbrock. Noten en teksten worden op de website van het 
festival ter beschikking gesteld.  
Het definitieve repertoire met 10 tot 12 werken moet uiterlijk 2 weken voor het begin van het festival 
worden ingediend. 
Op grond hiervan beslissen Ingeborg Danz en Ulrich Eisenlohr i.s.m. met de werkgroep 
Masterclass over toelating tot de Masterclass. De deelnemers worden uiterlijk 5 oktober 2021 
geïnformeerd. 

 

Overnachtingen - accommodatie 
Indien gewenst kunnen de deelnemers aan de Masterclass voor een gereduceerd tarief 
overnachten in Landal Greenpark te Vaals. De kosten hiertoe bedragen € 20,00 per persoon 
per nacht. 

 

Kosten 
De kosten voor deelname aan de Masterclass bedragen normaliter €250, -. Dankzij de 
ondersteuning van enkele overheden en fondsen, alsmede een investering vanuit onze 
organisatie kunnen wij de deelnamekosten terugbrengen naar 100,00 Euro per persoon. 
Deelnemers dienen de deelnamekosten over te maken voor 10 oktober 2021. Indien de 
deelnamekosten niet tijdig zijn ontvangen vervalt de toelating en wordt de aanmelding 
automatisch geannuleerd. 

 

Overig 
De cursisten worden geacht de gehele dag aanwezig te zijn bij de Masterclass. Inbegrepen in 
de deelnamekosten is koffie en thee en lunch 

De deelnemers krijgen gratis toegang tot alle concerten van Festival Vocallis 2021.  
 
Voor meer informatie over het festival kunt u kijken op www.festivalvocallis.nl. Vanaf eind 
augustus 2021 verschijnt daarop het gehele concertprogramma met ruim 30 concerten en 
activiteiten. 

 

Meer informatie bij 
Abigail Richards, Master piano. Email: abigail.richards@gmail.com 
Jo Zinken, zakelijk directeur Festival Vocallis en coördinator Masterclass: 
info@festivalvocallis.nl 
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