
Eesti Kooriühingu õppereis festivalile EUROPA CANTAT junior Ghentis (Belgia) 
5.-13. juulil 2023 

 

Mis on festival EUROPA CANTAT junior ja kellele see on mõeldud? 

Euroopa Kooriühingu poolt juhitav EUROPA CANTAT junior on laste-ja noortekooridele suunatud 

festival, kus osavõtjad (vanus 8-20) teevad kaasa erinevais rahvusvaheliste tippdirigentide poolt 

juhitud  ateljeedes, toimub suur valik festivalikontserte ning dirigentide-muusikaõpetajatele 

õppeprogramm ateljeekülastuste, arutelude, seminaride ja õpitubadega. 

Festivalile oodatakse 1000 last ja noort üle maailma ning tänaseks on osalejakohad juba 

praktiliselt täis. Küll aga saab veel liituda dirigentide Study Touriga, mis on kindlasti huvipakkuv 

kõigile, kes töötavad laste- ja/või noortekooridega. 

Järgmise aasta ateljeejuhid on Tracy Wong (USA/Myanmar), Basilio Astulez (Baskimaa), Kadri 

Hunt (Eesti), Rohan Poldevaart (Holland), Paul Smith (UK), Michael Barrett (LAV), Erica Mandillo 

(Portugal), Birgitte Naeslund Madsen (Taani) ja Dieter Staelens (Belgia). Käsitletavad 

muusikastiilid ulatuvad renessanssmuusikast erinevate maade rahvamuusika, pop-jazzi, 

kaasaegse kooriloomingu ning tantsumuusikani – seega valikuvõimalused on tõesti suured. 

Dirigentide õppeprogrammi loengud ja seminarid veel täpsustuvad.   

Vaata festivali programmi ja ajakava (täieneb!) siit: https://www.koorenstem.be/en/ecj   

Kuidas EC juniori study tourile saab - PRAKTILINE INFO 

Meil on plaanis lennata Tallinnast Brüsselisse 5. juulil ning sõita sealt rongiga Ghenti ning 
osaleda festivalil dirigentide õppeprogrammis ja kontsertidel. Plaanis on vaadata ka Brügget, 
mis on haruldaselt ilus linnake. Tagasi tuleme 13. juulil. 

Õppereisi hind on 800 € / inimene, mille sees on: 

• Lennupiletid Tallinn-Brüssel-Tallinn 
• Festivali osavõtumaksud ja kontserdid 
• 8 ööd kesklinna ***hotellides (kahesed toad) 
• Kõik söögid (hommikusöögid hotellis, lõuna-ja õhtusöögid festivalil) 
• Reisikindlustus 
• Sõit Brüggesse 

Kulud on ligi 1400 € inimese kohta, aga saame õpireisilisi ka toetada, nii et osavõtja maksab 
sellest osa. Erihind kehtib veel ka mentoritele – et teate siis küsida.  

https://www.koorenstem.be/en/ecj


Huvilistel palume ennast registreerida meili teel: kaie.tanner@kooriyhing.ee HILJEMALT 31. 
jaanuariks 2023. Hiljemalt veebruari lõpuks tuleb üle kanda ka esimene makse 200 €. 
 
Kui on küsimusi, siis kirjutage või helistage julgesti: kaie.tanner@kooriyhing.ee, tel 51 44301.  
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