
Eesti Kooriühingu õppereis Maailma Koorimuusika Sümpoosionile CHANGING 
HORIZONS Istanbulis (Türgi) 24.-30. aprill 2023 

 

Mis on Koorimuusika Maailmasümpoosion ja kellele see on mõeldud? 

Rahvusvahelise Koorimuusika Föderatsiooni (IFCM) poolt korraldatav Maailma Koorimuusika 

Sümpoosion (WSCM) on maailma suurim kooridirigentidele, kooriürituste korraldajatele ja -

organisatsioonijuhtidele ning heliloojatele suunatud showcase, koorimuusika-EXPO ning 

kontsertide ja õpitubade kompleks. Osalejad saavad kaasa teha kümnetes õpitubades, loengutes 

ja meistriklassides, kohtuda heliloojatega, tutvuda kaasaegse koorimuusika ning koorimuusika-

alaste projektidega, kuulata tänaseid maailma parimaid koore (10 esinevat kollektiivi valiti välja 

enam kui 70 kandideerinu hulgast!) ning rääkida kaasa ümarlauaaruteludes. Sümpoosionile 

oodatakse ca 1000 delegaati üle maailma.  

IFCMi sümpoosioni eripäradeks on selle muusikaline kõrgtase, käsitletavate teemade 

mitmekülgsus ning lektorite ja õpitubade juhtide professionaalsus – sellel sündmusel saab hea 

ülevaate, mis koorimuusikamaailmas parajasti toimub. Seekord kuuluvad esinejate hulka mh Ana 

Maria Raga (Venezuela), Cristian Grases (USA), Darius Lim (Singapur), Jim Daus (Taani), Elise 

Bradley (Uus-Meremaa), Ko Matsushita (Jaapan), Kym Scott (Austraalia), Merzi Rajala (Soome), 

Mokhtar El Mokri (Maroko), Panda van Proosdij (Holland), Salome Rebello (India), Santiago Ruiz 

(Argentiina), Shireen Abu-Khader (Palestiina/Jordaania/Canada) jt. 

Koolitusteemadest on esindatud näiteks dirigeerimistehnika, kooriproovide ettevalmistamine; 

Araabia, Austraalia, Ameerika, Okeaania, Islandi, Iiri, Türgi jt koorimuusika; kontserdidisain, 

noortekoori ülesehitamine ja hea tööõhkkonna loomine, kooride panus keskkonnakaitsesse, 

keha kasutamine hääletekitamises, mikrotonaalsus Türgi muusikas, kooriproovides kasutatavad 

liikumismängud jne. Dirigeerimise meistriklassi viib läbi Ragnar Rasmussen (Norra), 

kompositsiooni meistriklassi Ko Matsushita (Jaapan), popjazzkooride juhendamise meistriklassi 

Jim Daus (Taani).  

Kuulata saab tänase maailma tippkoore: Türgi Riiklik Segakoor, Sofia Vokaalansambel (Rootsi), 

Vancouveri Noortekoor (Canada), Batavia Madrigal Singers (Indoneesia), Georgia Ülikooli 

segakoor (USA), Fayha koor (Liibanon), Taipei Filharmoonia Kammerkoor (Taiwan), Leioa 

Kantika Korala (Baskimaa), Le Chant Sur La Lowé (Gabon), Eesti Filharmoonia Kammerkoor jt.  

Lisaks toimub ka EXPO, kus saab täiendada oma noodi- ja plaadivarusid ja tutvuda 
kõikvõimalike uute vidinatega, mis koorimuusikute elu lihtsamaks peaksid tegema. 

Vaata täisprogrammi ja ajakava siit: https://wscmistanbul2023.com/   

https://wscmistanbul2023.com/


Kuidas sümpoosionile saab - PRAKTILINE INFO 

Meil on plaanis lennata Tallinnast Istanbuli 24. aprillil, osaleda sümpoosioniprogrammis (igaüks 
saab valida endale meeldivad ja sobivad õpitoad, ümarlauad ja kontserdid) ning tutvuda ka 
veidi kohalike kultuuriväärtustega – oleme praegu oma reisikavas arvestanud Kuldsarve lahe ja 
Bosporuse väina kruiisi, Dolmabahce palee, Hagia Sophia, Topkapi palee ja Sinise Mošee 
külastusega. Tagasi tuleme 30. aprilli hommikul. 

Õppereisi hind on 700 € / inimene, mille sees on: 

• Lennupiletid Tallinn-Istanbul-Tallinn 
• Sümpoosioni osavõtumaksud ja kontserdid 
• 6 ööd kesklinna ****hotellides (kahesed toad) 
• Reisikindlustus 
• Ekskursioonid  

Kulud on ligi 1200 € inimese kohta, aga saame õpireisilisi ka toetada, nii et osavõtja maksab 
sellest osa. Erihind kehtib veel ka mentoritele – et teate siis küsida. Kohapealne söömine on 
igaühe enda kanda. 

Huvilistel palume ennast registreerida meili teel: kaie.tanner@kooriyhing.ee HILJEMALT 20. 
detsembriks 2022. Hiljemalt 20. jaanuariks 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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