
Algemene informatie over Ode to Dignity voor 

muziekgezelschappen, zangkoren en andere 

cultuurmakers 

 

Over de manifestatie van Ode to Dignity 

Op zondagmiddag 29 oktober 2017 van 15 tot 16.30 uur doen honderden Maastrichtenaren mee aan 

de grote manifestatie op het Herdenkingsplein in Maastricht. In de manifestatie wordt kinderarbeid 

en de roep om waardigheid verklankt en verbeeld. Er zijn verschillende groepen deelnemers: 

koorzangers, blaasmuzikanten, slagwerkers en scholieren. Daarnaast is er ruimte voor andere 

bijdragen in de disciplines beeldend, dans en theater. Er doen zowel professionals, semiprofessionals 

als amateurgroepen mee. Alle deelnemers worden in groepen begeleid door muzikale leiders en 

muziekprofessionals.  

De manifestatie zal één bruisend geheel worden, alles smelt samen: publiek en deelnemers, woord, 

beeld en muziek. Alle zintuigen van het publiek worden wagenwijd opengezet en er wordt overal 

rondom het publiek gespeeld!  

 

Met honderden deelnemers samen 

Componist Merlijn Twaalfhoven maakt voor aanvang van het concert een groot schema waarin 
ieders bijdrage wordt vastgelegd. Door te werken met kloktijden en –schema’s vallen alle acties van 
de verschillende groepen precies samen. Elke groep wordt aangevoerd door een ervaren 
groepsleider. Elke deelnemer krijgt voorafgaand aan het concert partijen en aanwijzingen, zodat 
iedereen precies zijn taak weet. Wanneer deelname vanuit een koor of muziekvereniging plaatsvindt, 
zullen de partijen via de vereniging worden gedistribueerd. Tijdens de manifestatie doen ook 
verschillende solisten en semiprofessionele orkesten mee om nog meer impact te veroorzaken.  
 
De grote groepen werken samen in het geheel en zullen op elkaar reageren. Zo zullen de kinderen 
teksten zeggen die overgenomen worden door de koren. Hierdoor ontstaat een vloeiend geheel dat 
een duidelijke boodschap uitdraagt.  
 
Voorbereiding voor groepen 
 
De partijen worden in de eigen repetitietijd ingestudeerd. In de weken voor de manifestatie zal er 
een repetitie plaatsvinden met alle koren en met alle blaasorkesten onder leiding van Merlijn 
Twaalfhoven.  
In het specifieke verenigingsformulier voor zangkoor of muziekvereniging staat een tijdsplanning 
vermeld en een benadering van de voorbereidingstijd binnen de eigen vereniging.  
Er wordt gewerkt met verschillende partijen, dus de manifestatie is toegankelijk voor alle niveaus.   
 

Interesse, vragen of opgeven? 
Neem dan contact op met Laura Selvi of Yvonne Engelen op telefoonnummer 043-8527053 
of per email via laura@toutmaastricht.nl.  
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