Young Composers Lab 2018
Componeer je eigen muziek op stille film
ma 20 → za 25 augustus 2018
maakt deel uit van deSingel Summer School 2018
I SOLISTI Young Composers Lab daagt jonge componisten een hele week
uit nieuwe muziek te componeren op beeld. Onder intensieve begeleiding
van ervaren componisten als coaches, schrijf je je eigen soundtrack voor een
stille kortfilm. Tijdens werksessies verklankt I SOLISTI de nieuwe composities.
Op zaterdagavond voorzien we als afsluiting een publiek toonmoment van
alle composities met film, vertolkt door I SOLISTI.
Young Composers Lab is een van de projecten van het ensemble binnen
de werking van I SOLISTI ACADEMY, met de bedoeling om jonge talenten
te begeleiden en ondersteunen in de opbouw van hun artistieke carrière.
Wat biedt Young Composers Lab?

Verloop van Young Composers Lab

—	Intensieve begeleiding door ervaren
componisten als coaches.
—	Repetities en werksessies met musici
van I SOLISTI en dirigent.
—	Een live-opname van jouw
soundtrack, die je naderhand kan
gebruiken voor je portfolio.

Bij de aanmelding kies je een filmpje uit
de keuzelijst. Om geselecteerd te worden
stuur je een kort fragment in (2 minuten).
Na selectie en bevestiging van jouw
deelname werk je zelfstandig verder aan
jouw score en zorg je ervoor dat de score
grotendeels klaar is tegen de start van de
masterclassweek.

De mogelijkheid bestaat dat jouw
compositie nadien wordt opgenomen in
de programmatie van I SOLISTI tijdens
een van de volgende seizoenen.
Voor wie?
We richten ons in de eerste plaats tot studenten compositie en jonge componisten
die maximaal ± 5 jaar afgestudeerd zijn.
Om de kwaliteit van de begeleiding te
kunnen garanderen, kunnen ongeveer
8 componisten deelnemen aan het Young
Composers Lab.

Tijdens Young Composers Lab verfijn
je jouw filmscore tot in de kleinste details
op basis van de feedback van jouw
coaches en de musici. Alle deelnemers
werken naar een publiek toonmoment
toe waarop alle composities live worden
gespeeld door I SOLISTI.

Young Composers Lab 2018
Compose your own music for silent film
Mo 20 → Sa 25 August 2018
part of deSingel Summer School 2018
I SOLISTI Young Composers Lab challenges young composers to dive into the
world of composing for visual media for one week. With in-depth guidance from
experienced composers, you will learn to write your own soundtrack to a silent
short film. During work sessions, I SOLISTI will perform every new composition.
On Saturday night there will be a public concert of the new compositions,
performed by I SOLISTI.
Young Composers Lab is one of the projects of the ensemble within
I SOLISTI ACADEMY, aiming to guide and support young talents in building
their artistic career.
What does Young Composers Lab
have to offer?
—	In-depth guidance and coaching
from experienced composers.
—	Rehearsals and work sessions
with musicians from I SOLISTI
and conductor.
—	A live recording of your own
soundtrack, which you can use
afterwards for your portfolio
The possibility exists that your
composition will be included in the
program of I SOLISTI during one of
the following seasons.
For whom?
We address mainly students composition
and young composers who graduated
no more than 5 years ago. To guarantee
the quality of the coaching, places at the
Young Composers Lab are limited to
about 8 persons.

Schedule of Young Composers Lab
Before registration, we invite you to
choose a short film from the list. To
qualify, you need to send in a short
fragment (2 minutes). If your application
is confirmed, you can start to work
independently on your score. Make sure
that the score is largely finished before
the start of the masterclass week.
During Young Composors Lab you will
add further refinements to your film score
based on the coaches’ and musicians’
feedback. All participants work together
towards the public concert with live
performances of the compositions
by I SOLISTI.

Aanmelden en deelnemen
Deadline: maandag 16 april 2018.
Tijdens de eerste week van mei laten
we je weten of je geselecteerd bent.
Deelnameprijs: €300 (excl. maaltijden
en overnachting).
Om je geldig aan te melden:
—	Bezorg je ons het
inschrijvingsformulier (te vinden
via www.isolisti.be/academy).
—	Stuur je ons een kort fragment
compositie van 2 minuten toe
(richtlijnen zie website).

How to register and participate?
Deadline: Monday 16 April 2018.
During the first week of May, we will
inform you if you are selected.
Participation fee: €300 (meals and
overnight stay excluded).

Contact

To register validly:

Meer info vind je terug op onze website
www.isolisti.be/academy.

—	Send us the registration form
(www.isolisti.be/academy).

Aarzel niet ons te contacteren als je nog
vragen hebt: cindy@isolisti.be.

—	Send us a short fragment of
your composition of 2 minutes
(guidelines: check our website).

Young Composers Lab wordt
geproduceerd door I SOLISTI
en deSingel.

Contact
More information on our website
www.isolisti.be/academy.
If you have any further questions, please
feel free to contact us: cindy@isolisti.be.

Young Composers Lab
a production of I SOLISTI and deSingel.

