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Uitdagend project voor jonge componisten

SOV Composers' Academy is een project voor studenten compositie aan de Belgische
conservatoria. Dit project biedt de kans om in een beschermde omgeving een compositie te
schrijven voor orkest.

Tijdens het seizoen 2023-24 selecteert Symfonieorkest Vlaanderen opnieuw 3 studenten.
Twee componisten schrijven een creatie voor een productie van Symfonieorkest Vlaanderen,
één componist schrijft een creatie voor het jeugdorkest SOV Young.

Voor het SOV Composers’ Academy traject zoeken we twee componisten die een werk
schrijven voor Symfonieorkest Vlaanderen. De student schrijft een kort werk (ca. 5
minuten) dat inhoudelijk aansluit bij een gepland project van Symfonieorkest Vlaanderen. De
link tussen de compositie en het concertprogramma is vrij te bepalen.

Samen leggen we een intensief traject af bestaande uit coachings, repetities en drie
werksessies. Kers op de taart zijn de verschillende uitvoeringen van de compositie tijdens een
concertreeks van Symfonieorkest Vlaanderen, en dit op verschillende grote podia in heel
Vlaanderen, alsook een professionele (live) opname.

Daarnaast zoekt Symfonieorkest Vlaanderen ook opnieuw een componist om een creatie te
schrijven voor SOV Young. De jonge muzikanten van het jeugdorkest spelen de compositie
live in concert. In deze opdracht werkt de componist zelfstandig rond enkele
feedbackmomenten.

Meer weten?

➔ Meer informatie over de vorige edities van de SOV Composer’s Academy vind je op
www.symfonieorkest.be/composersacademy.

➔ Meer informatie over het jeugdorkest SOV Young vind je op
www.symfonieorkest.be/sovyoung

SOV Composers' Academy is een project dat kadert binnen het luik talentontwikkeling van
Symfonieorkest Vlaanderen. Symfonieorkest Vlaanderen is in residentie in Muziekcentrum De
Bijloke Gent en geniet de steun van de Vlaamse Gemeenschap en Stad Gent.
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Symfonieorkest Vlaanderen, een hart voor nieuwe muziek …

Reeds meer dan 20 jaar zet Symfonieorkest Vlaanderen (SOV) actief in op nieuwe muziek.
Jaarlijks worden meerdere compositieopdrachten uitgeschreven. Zo creëerde het orkest de
laatste twee decennia een brede waaier aan nieuw werk van o. a. M. Kagel, J. Harvey, D.
Schnebel, P. Swerts, F. Nuyts, F. Ottervanger, J. Blanckaert, D. Janssens, A. Van Parys, M.
Coppens en P. Vermeersch.

… en jong talent

Naast gevestigde waarden breekt SOV steevast een lans voor jong talent uit Vlaanderen en
daarbuiten. Zowel componisten, solisten, dirigenten als musici worden aan de start van hun
beloftevolle carrières geïnspireerd, gemotiveerd en geënthousiasmeerd om in dialoog te
treden met het orkest. Daarbij worden tradities en geijkte formules vanuit een positief kritische
houding op de korrel genomen.

Volg het orkest

➔ www.symfonieorkest.be
➔ www.facebook.com/symfonieorkest
➔ www.instagram.com/symfonieorkestvlaanderen
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SOV Composers' Academy stap voor stap

Oproep, Indiening & Selectie

Jaarlijks verstuurt SOV een oproep naar alle Belgische conservatoria. Op voorstel van de
docenten compositie dienen maximum 3 studenten per conservatorium een
projectvoorstel in. Dit projectvoorstel bestaat uit een artistiek CV & portfolio (partituren
en audio fragmenten) en een beschrijving van het artistiek concept. Na indiening wordt
elk voorstel geëvalueerd en selecteert een jury een project.

Traject

Het hele traject beslaat minimum 6 maanden. De precieze structuur en timing kan licht
wijzigingen in overleg met de componist en de docent. De structuur van het traject is niet van
toepassing voor de compositieopdracht voor SOV Young. De werkmomenten en het
orkestlabo vinden plaats in Muziekcentrum De Bijloke (Gent).

● Werkmoment 1 met een kleine groep musici naar keuze (in overleg met SOV)
● Werkmoment 2 met een kleine groep musici naar keuze (in overleg met SOV)
● Werkmoment 3 orkestlabo, repetitie met het hele orkest
● Inleveren score materiaal min. 8 weken voor de eerste repetitiedag
● Inleveren definitief orkestmateriaal min. 6 weken voor de eerste repetitiedag
● Repetities & concerten inclusief live-opname

Rol van de docent

De docent coacht de student gedurende het hele traject en is steeds aanwezig tijdens de
verschillende werksessies en repetities. In overleg met de docent en student wordt extra
expertise ingeschakeld waar nodig. SOV voorziet een onkostenvergoeding voor de docent.
Ook de dirigent en associate conductor Martijn Dendievel spelen een actieve rol tijdens het
begeleidingsproces.

Compositie

De compositie van de student wordt inhoudelijk gelinkt aan één van de projecten van SOV uit
seizoen 2023-24 of aan het project van SOV Young. Het finale werk duurt ca. 5 minuten en
houdt rekening met de maximale bezetting die ter beschikking is. De manier waarop de
compositie inhoudelijk gelinkt is aan het concertprogramma is vrij te bepalen.
Compositievoorstellen kunnen ingediend worden in het kader van de projecten op de volgende
pagina. Let wel: het werk voor SOV Young dient geschreven te worden met als primair doel de
speelbaarheid door een jeugdorkest (einde DKO-niveau).
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Projecten & timing

Tsjaikovski 1 (oktober 2023)
Met dirigent Martijn Dendievel en solist Tanguy de Williencourt

PROGRAMMA
Compositie SOV Composers' Academy
Tsjaikovski, Concerto voor piano nr. 1 (40’)

- pauze -
Dvořák, Symfonie nr. 7 (40’)

MAXIMALE BEZETTING
2(1.2/pic).2.2.2 - 4.2.3.0. - pk - str

(10.8.7.6.5)

TIMING
Werkmoment 1: april 2023
Werkmoment 2: mei 2023

Orkestrepetitie: maandag 5 juni 2023
o.l.v. dirigent Martijn Dendievel

Repetities en concerten:
2 t/m 14 oktober 2023

Mozart 40 (mei 2024)
Met dirigent Adrien Perruchon en solisten Anneleen Lenaerts en Marina Piccinini

PROGRAMMA
Mozart, Don Giovanni Ouverture (6’)

Aho, Dubbelconcerto voor harp en fluit (30’)
- pauze -

Compositie SOV Composers' Academy
Mozart , Symfonie nr. 40 (35’)

MAXIMALE BEZETTING
2(1=afl.2).2(1.2/Eh).2(1.2/bcl).2(1.2/cfg) - 2.2.0.0. -

pk + str
(10.8.7.6.5)

TIMING
Werkmoment 1: augustus 2023

Werkmoment 2: september 2023

Orkestrepetitie: maandag 2 oktober 2023
o.l.v. dirigent Martijn Dendievel

Repetities en concerten:
15 t/m 24 mei 2024

SOV Young (april 2024)
Met dirigent Martijn Dendievel

PROGRAMMA
Rimsky-Korsakov, Ouverture tot het groot Russisch

Paasfeest (15’)
Compositie SOV Composers' Academy

Mussorgsky/Ravel, Schilderijententoonstelling (38’)

MAXIMALE BEZETTING
3(1.2/pic.3/pic).3(1.2.3/Eh).3(1.2.bcl).3(1.2.cbn).

Altsax - 4.3.3.1. - pk+3 - hp - str
(10.8.7.6.5)

TIMING
Eventueel een klein werkmoment met SOV Young:

2 november 2023

Repetities en concerten:
2 t/m 7 april 2024
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OPROEP SOV COMPOSERS’ ACADEMY 2023—24

● Per conservatorium maken de docenten compositie een selectie van maximum 3
studenten.

● Elke student dient uiterlijk maandag 20 februari 2023 de applicatie in.

● Deze applicatie omvat
○ een artistiek cv
○ een portfolio bestaande uit

■ 2 partituren naar keuze
● waarvan min. 1 werk voor ensemble (max. 30 pg)
● indien de kandidatuur zowel SOV Young als 1 of beide andere

projecten is, mag er ook een 3e partituur worden ingestuurd
■ minstens 1 audio opname (geen samples). Deze audio-opname mag van

een van de ingediende partituren zijn.
○ een beschrijving van het artistieke concept (max. 1 A4)

Enkele mogelijke vragen ter inspiratie:
■ Waarom neem je deel aan het project?
■ Welke link is er met het project waarin jouw werk zal worden gespeeld?
■ In welke muzikale taal wens je te schrijven?
■ Hoe zou je de twee workshops in kleinere bezetting invullen?
■ Geef een korte beschrijving van jouw muzikaal idee/project.
■ …

● De selectie van de kandidaten zal (digitaal) plaatsvinden op vrijdag 3/3/2023. De
kandidaten lichten dan persoonlijk hun dossier toe.

● Tijdens seizoen 2023—24 selecteert Symfonieorkest Vlaanderen drie kandidaten.

● De selectiejury zal worden samengesteld maar bestaat in principe uit een aantal
musici van Symfonieorkest Vlaanderen, Frederik Styns (intendant Symfonieorkest
Vlaanderen), Tom Janssens (artistiek coördinator Muziekcentrum De Bijloke), Maarten
Quanten (programmator nieuwe muziek Muziekcentrum De Bijloke), Stephanie
Dierckxsens (programmator Symfonieorkest Vlaanderen) en twee externe juryleden.

● Bij vragen, contacteer Stephanie Dierckxsens via
stephanie.dierckxsens@symfonieorkest.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER / REGISTRATION FORM

Ik werd voorgedragen door mijn docent(en) en wens mij kandidaat te stellen voor

SOV Composers' Academy 2023—24

Naam: …………………………………..…………………………………..

Docent: …………………………………..…………………………………..

Conservatorium: …………………………………..…………………………………..

Ik wens een compositie te schrijven in het kader van:

▢ Tsjaikovski 1

▢ Mozart 40

▢ SOV Young

Ik stuur mijn artistiek cv, portfolio en beschrijving van mijn artistiek concept vóór maandag 20

februari 2023 via het hiertoe voorziene google formulier.

Handtekening student Handtekening docent

…………………………………….. ……………………………………..
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