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1. Inleiding
Het Gents Universitair Koor (GUK) is een jong en dynamisch studentenkoor, onder leiding van Joris Derder.
Als kwalitatief hoog aangeschreven studentenkoor – op de provinciale koortoernooien werd het GUK in de
klasse van uitmuntendheid met onderscheiding ingedeeld – heeft het GUK een uniek plaatsje in de Vlaamse
koorwereld veroverd. Als studentenkoor is het bovendien verbonden aan de Universiteit Gent, wat het
prestige van het koor een extra dimensie geeft. Als vertegenwoordigers van enerzijds de universitaire
wereld en anderzijds de culturele wereld, vormen zij een dynamische en interessante groep, die kwaliteit,
engagement en de liefde voor muziek hoog in het vaandel draagt.
Per academiejaar plant het Gents Universitair Koor (GUK) een tweetal producties in en rondom Gent: begin
december en begin mei. Deze concerten worden bezocht door de culturele meerwaardezoeker, waaronder
een groot publiek van studenten en jongvolwassenen. De overgrote meerderheid van de muzikanten
verbonden aan onze projecten zijn immers studenten, twintigers en dertigers.
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2. Het Gents Universitair Koor stelt zich voor
Het Gents Universitair Koor (GUK) werd in 2000 opgericht door enkele studenten die samen op verkenning
gingen in de koormuziek. Het koor kwam tot bloei met de aanstelling van Joris Derder als dirigent in 2001,
en het GUK telt tegenwoordig een 75-tal leden. Naast de semestriële concerten in eigen beheer luistert
het Gents Universitair Koor jaarlijks academische zittingen en congressen op. In de provinciale toernooien
van Oost-Vlaanderen wordt het GUK reeds jaren gehonoreerd met de klasse van uitmuntendheid, sinds
februari 2013 zelfs met onderscheiding.
De jaarlijkse buitenlandse concertreizen brachten het GUK al in New York en in half Europa, met als mooie
hoogtepunten een optreden in de wonderlijke akoestiek van de San Marcobasiliek in Venetië, en een gouden
medaille in het International Youth Music Festival in Bratislava in 2015.
Het repertoire van het GUK varieert van polyfonie uit de vroege renaissance, over barok en romantische
werken, tot 21ste-eeuwse koorliteratuur. Het GUK waagt zich ook regelmatig aan grotere werken, met
onder andere Dido & Aeneas van Purcell, de requiems van Fauré en Verdi, en het oratorium ‘A child of our
time’ van sir Michael Tippett in samenwerking met het Gents Universitair Symfonisch Orkest (GUSO).
Voor haar tienjarig bestaan in 2010 voerde het GUK de Carmina Burana van Carl Orff uit voor een
uitverkochte Bijloke. Het meest tot zijn recht komt de ontembare creatieve energie van het studentenkoor
echter in cross-overprojecten die muziektheater benaderen, zoals de komische cantate ‘De Schipbreuk’ van
Johan Wagenaar, het totaalspektakel ‘iShakespeare’ of de gekke, enthousiasmerende voorstelling ‘Beestig’.
In november 2014 nam het GUK deel aan het project ‘1000 Voices for Peace’. Dit project werd
georganiseerd door het Festival van Vlaanderen Brussel naar aanleiding van het honderdjarig bestaan
van de Grote Oorlog. Het werd de wereldpremière van een grootschalig oratorium voor de vrede,
geschreven voor symfonisch orkest en meer dan duizend zangers. De zangers kwamen uit België en uit een
selectie van de meer dan vijftig landen die destijds betrokken waren bij het conflict. Het GUK had de eer
om het Ierse koor BA Voice and Dance Choir van de University of Limerick te mogen ontvangen. In 2017
maakte het GUK deel uit van het grote Uni Ducentiproject ter gelegenheid van 200 jaar UGent: 350
muzikanten brachten samen in de grootste concertzalen van België een muzikaal eerbetoon aan onze Alma
Mater.
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Visie en missie
Het GUK brengt studenten samen met verschillende interesses, studieachtergronden, … Door één
gemeenschappelijke hobby, namelijk zingen, wordt er toch een verbondenheid gecreëerd. Het GUK wil dan
ook in de eerste plaats een vriendengroep zijn die samen musiceert. Daarnaast wil het GUK haar leden
uitdagen, naar een hoger niveau tillen en kennis laten maken met de grote diversiteit aan muziek uit
verschillende stijlperiodes. De dirigent, Joris Derder, ondersteunt deze visie ten volle door voortdurend op
zoek te gaan naar nieuwe verrijkingen.
Het GUK wil echter niet alleen haar leden muzikaal verrijken maar ook de luisteraar. Dankzij de gehanteerde
prijzen kan het studentenpubliek op een budgetvriendelijke manier kennis maken met koormuziek. Cultuur
en specifiek koormuziek worden zo laagdrempelig aangeboden aan zowel de Gentse studenten als andere
cultuurliefhebbers.
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3. Dirigent Joris Derder
Na zijn studies wiskunde, studeerde Joris als bariton bij Bernadette Degelin aan het Koninklijk
Muziekconservatorium van Antwerpen waar hij zich bijwerkte in het zangersrepertoire. Hij kreeg er o.a. les
van Lucienne Van Dijck en Jozef De Beenhouwer (Lied), Andrew Wise (Oratorium) en Guy Joosten (Opera).
Hij volgde er ook masterclasses bij o.a. John Norris, Carol Yahr en Udo Reinemann. Joris wordt vandaag
gecoacht door Bart De Kegel. Sinds 2005 is Joris bariton bij het Vlaams Radio Koor o.l.v. chefdirigent Hervé
Niquet.
Joris concerteerde ook als solist in heel wat Europese landen, New York en Zuid-Korea in samenwerking
met tal van andere ensembles, in een heel uiteenlopend repertoire, gaande van Renaissance tot hedendaags
en creaties van nieuw werk. Hij werkte onder meer samen met Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe
Herreweghe, Bo Holten, Johan Duijck, Kurt Bikkembergs, Patrick Peire, Jos Van Immerseel, Timo
Nuoranne, Marcus Creed, Kaspars Putnins, Paul Hillier, Mariss Jansons en tal van andere dirigenten.
Opera is hem evenmin vreemd: Joris zong in Leiden (NL) de rol van Zuniga in de opera Carmen van G. Bizet
en vertolkte de titelrol in Orfeo van F. Bertoni. Ook speelde Joris de rol van Hans in Grietje de Heks, een
kinderopera op muziek van Filip Martens en was hij te horen in Vadermoord, een muziektheaterproductie
van TG Vagevuur.
Joris is ook professioneel aan het werk als dirigent. Hij volgde eerst koordirectie bij Jan Vuye aan de
Stedelijke Muziekacademie te Waregem, waar hij in juni 2004 afstudeerde met de grootste onderscheiding.
Daarna volgde Joris verschillende Masterclasses, waaronder Kurt Thomas Cursus Koor- en Orkestdirectie
te Utrecht. Hij had de eer het Wiener Kammerchor te dirigeren.
Sinds 2000 is hij artistiek leider van het Gents Universitair Koor waar hij tal van concerten dirigeerde en
successen boekte in binnen- en buitenland. In juli 2015 behaalde Joris met het GUK goud en zilver op het
International Youth Music Festival in Bratislava.
In augustus 2010 kreeg een nieuw ambitieus kamerkoor vorm onder de naam Koriolis, waar Joris de
artistieke leiding op zich neemt.
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4. Werking van het GUK
Het GUK is een koor voor en door studenten. Om het een studentenkoor te houden zijn er enkele
voorwaarden om lid te worden. Zo kan men enkel lid worden indien men hogere studies in Gent volgt
(universiteitsstudent, hogeschoolstudent of doctoraatsstudent) en maximum 30 jaar is.
Eerste semester
(eind september tot midden december)

Tweede semester
(begin februari tot midden mei)

Zomervakantie (juli tot eind september)

Werkjaar
Repetitie 1-2: open repetities en stemproeven
Repetitie 3-12: voorbereiding op concert
Repetitieweekend
Concert
Repetitie 1-2: open repetities en stemproeven
Repetitie 3-12: voorbereiding op concert
Repetitieweekend
Concert
Internationale concertreis

De stemproef werd om twee redenen ingevoerd. Ten eerste om de balans tussen de verschillende stemmen
te behouden. Ten tweede heeft het GUK door de jaren heen een bepaald niveau opgebouwd. Dit niveau wil
men behouden ondanks het steeds wisselende ledenbestand.
Traditioneel trekt het GUK elk semester op repetitieweekend. Op dit weekend wordt, zoals de naam het
zegt, gerepeteerd voor de komende concerten. Dankzij deze driedaagse onderdompeling in het repertoire
krijgen de leden er meer voeling mee. Op weekend wordt echter niet alleen gezongen, maar is er ook tijd
voor sociale activiteiten en ontspanning.
In de zomervakantie trekt het GUK als afsluiter van het werkjaar naar het buitenland. Deze reis draait in
eerste instantie om het gezellig samenzijn en de vriendschap. Maar het GUK is en blijft een koor en daarom
streven we ernaar om ook op reis enkele concerten te verzorgen. Zo zongen we op ‘Flanders day’ in New
York en won het GUK goud en zilver op het International Youth Music Festival in Bratislava.
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5. Voorbije concerten
2001

Eerste concert samen met Tempi Mistu en Lieven Scheire

2002

Mama Mia met muziek van Abba, The Beatles, ...

2003

Kerstsfeer met Christmas Carols

2004

Polyfonie in Concert zonder naam

2005

Moderne spirituals en klassieke pareltjes van o.a. Rheinberger in Sometimes I Feel

2006

Eerste samenwerking met solisten in Dido & Aeneas

2007

Wereldcultuur in Traditional Folksongs

2008

Do you hear what I hear neemt het publiek de swingende toer op

2009

Genieten van wijn, hapjes en muziek van Shubert en Mendelssohn op de Shubertiade

2010

Het 10-jarig bestaan wordt gevierd met Carmina Burana

2011

iSheakspeare bracht een geslaagde mix van elektronica en klassiek

2012

War&Peace zong over oorlog en vredestijden

2013

The Big Apple bereidt de GUKkers voor op hun concertreis naar New York!
Het GUK zingt én acteert in de komische cantate De Schipbreuk

2014

A Child of Our Time van Michael Tippett i.s.m. het GUSO;
1000 Voices for Peace ter nagedachtenis van 100 jaar WOI
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2015

Enthousiasmerende voorstelling Beestig i.s.m. het Belgisch Trombone Koor Kwartet;

Warm Winter brengt internationale kerstmuziek met Kompanjon vzw als goed doel
2016

Sfeervolle voorstelling That's all Folks samen met het folktrio SnaarMaarWaar;
Jazz repertoire met Duke Ellingtons Sacred Concert i.s.m. het Conservatorium Gent

2017

Concerten in Capitole Gent, Bozar Brussel en Forum Liège met alle Gentse en Luikse
Universitaire Ensembles ter gelegenheid van 200 jaar UGent-ULiège: Uni Ducenti;

Episch concert met The Sunrise Mass van Ola Gjeilo, inclusief de wereldpremière van het
voor ons gecomponeerde Acquainted with the Night voor koor, piano en strijkorkest
2018

Het GUK verlegt de grenzen van de popmuziek tijdens POP, hedendaagse hitlijsttoppers en
alltime classics in een verfrissend, meerstemmig jasje gebracht

Tijdens Gospel zorgen de warme klanken en swingende ritmes van gospelmuziek voor sfeer
en verbondenheid. Een samenwerking met de Gentse gospelgroep PE Live zorgt voor een
extra dimensie in dit hele spektakel.
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6. Samenwerken met het GUK
Het GUK wordt vaak gevraagd om haar medewerking te verlenen aan evenementen of concerten.
Aangezien het GUK een studentenkoor is, zijn we voornamelijk actief tijdens het eerste semester (eind
september tot midden december) en het tweede semester (begin februari tot midden mei). Samenwerking
buiten die perioden is eventueel ook mogelijk op aanvraag.
Opluisteren van evenementen
Organiseert u een congres, een viering, plechtigheid of ander evenement en wilt u tussendoor wat muzikale
intermezzo’s? Dan bent u bij het GUK aan het juiste adres.
Zo luistert het GUK jaarlijks proclamaties op aan de Universiteit Gent en werd het meermaals gevraagd
voor de plechtige Opening van het Academiejaar en de Dies Natalisviering.
Concert
Wilt u een concert organiseren? Het GUK kan uw artiest zijn. Bij een aanvraag voor een concert stellen wij
een programma voor met een bepaald repertoire. De verfijning van het repertoire gebeurt natuurlijk in
samenspraak met de organisator.
Benefietconcerten
Het GUK werkte de voorbije jaren reeds mee aan enkele benefietconcerten. Een samenwerking voor een
benefietconcert werkt ook volgens het principe dat bij de samenwerkingsvorm artiest werd uitgelegd. Het
verschil is dat bij het bepalen van de prijs rekening wordt gehouden met het feit dat het om een
benefietconcert gaat.
Andere
Zoekt u een koor voor het maken van een clip, voor een film, ... Elke aanvraag wordt door het GUK
overwogen en besproken.

Prijzen zijn steeds op aanvraag te verkrijgen.
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7. Promotiestrategie
De grootste doelgroep van het Gents Universitair Koor (GUK) zijn studenten. We willen hen de kans bieden
om op een budgetvriendelijke manier kennis te maken met verschillende muziekstijlen. Naast studenten
wil het GUK ook elke liefhebber van koormuziek bereiken.
Klassieke media
• Het Laatste Nieuws, Streekkrant, de Standaard, Schamper, KW...
• Canvas, AVS, ...
• Klara, UrGent.fm, ...
Social Media
• Meer dan 2600 Facebook en Instagram volgers
• Facebook bereik tot 35 000 interacties
Affiches en flyers
• 2000 flyers en 200 affiches voor ledenwerving
• 4000 flyers en 400 affiches voor concerten
•Digitale promotiekanalen UGent, HoGent, Artevelde, Odissee
Persoonlijke uitnodigingen
• 41000 Gentse studenten
• 9000 UGent personeelsleden
• UGent alumni
• Meer dan 2000 cultuurliefhebbers
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8. Corporate Parnership en Publiciteitsmogelijkheden
8.1. Financieel

Concertpubliciteit

Gratis tickets per productie
Gratis drankje met sponsorticket
Logo programmaboekje
Logo affiche
Publiciteit in concertzaal (banner, …)

Bronze

Silver

Gold

Diamond

2
ü
ü

5
ü
ü
ü

8
ü
ü
ü

12
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü
ü

€ 750

€ 1000

Jaarrond publiciteit

Logo website
Logo elektronische nieuwsbrief
Post op Facebook

Bedrag

€ 250

€ 500

8.2. Logistiek
Om u meer vrijheid te geven voorzien wij een peter- of meterschap voor logistieke steun. Daarbij draagt u
de kost van bv. de pianohuur, bloemen, drukwerk of catering. Voorziet u zelf een van deze diensten, kunnen
we een overeenkomst uitwerken waarbij een voor beiden financieel en artistiek geheel kan worden
bekomen.
Afhankelijk van de waarde van de logistieke steun, geniet u van bovengenoemde voordelen, zoals wederzijds
overeen te komen.
Laten we samen een unieke kans creëren voor uw bedrijf door het uitwerken van een samenwerking op
maat! Neem contact op het onze PR-verantwoordelijken om uw zakelijke doelstellingen te bespreken
en een partnershipformule samen te stellen waarmee u deze doelen kunt bereiken.
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8.3. Partners
Huidige partners

Enkele eerdere partners
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9. Contactgegevens
Gents Universitair Koor
Hoveniersberg 24, 9000 Gent
www.gentsuniversitairkoor.be
contact@gentsuniversitairkoor.be
Voorzitter
Bob Oeyen
E-mail: Voorzitter@gentsuniversitairkoor.be
Telefoon: +32 495 72 21 77
Public Relations
Arno Devriese & Julie Carton
E-mail: PR@gentsuniversitairkoor.be
Dirigent
Joris Derder
E-mail: joris.derder@telenet.be
Telefoon: +32 495 79 94 18
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