Introductie van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC)
Het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) in ’s-Hertogenbosch behoort tot de meest
beroemde internationale zangconcoursen in de wereld. Muziek, competitie, spanning,
ontmoetingen en uitwisseling zijn de ingrediënten voor dit unieke evenement dat al bestaat
sinds 1954. Zangers en pianisten uit circa 50 landen presenteren zich aan een internationale
jury en het publiek. Het ene jaar in de categorieën Opera | Oratorium en het andere jaar in
de categorie Lied Duo.
Het totale prijzengeld is € 45.000 plus engagementen.
Het IVC heeft zich in de afgelopen ruim 6o jaar stevig verankerd in de steeds meer in de
belangstelling staande wereld van de internationale klassieke zangconcoursen en is daarmee
een cultureel visitekaartje voor Nederland. Het IVC is lid van de Federatie van Internationale
Muziek-concoursen (World Federation of International Music Competitions – WFIMC). Het
IVC is een pleitbezorger van vocale muziek in combinatie met het ontdekken en ontwikkelen
van jong talent.
Het IVC richt zich op de 'Triple 0 Status': Ontdekken, Ontwikkelen en Overdragen.
Ontdekken tijdens het concours. Ontwikkelen door masterclasses van beroemde zangers die
hun kennis en kunde overdragen, trainingsweken, Summer-schools en adviezen. Overdragen
aan impresario’s, concert-, opera- en festivaldirecties in het professionele IVC-netwerk .
Het IVC bevordert de carrière van talentvolle zangers door adviezen en presentaties aan
jury’s, concertdirecties, castingdirectors, impresario’s, media en concert- en theaterpubliek.
De jury's voor de Voorronden en het Concours zijn samengesteld uit een combinatie van
beroemde zangers en vertegenwoordigers uit de opera- en concertwereld. Het IVC is een
springplank geweest voor vele internationaal bekende zangers, die zich er nog altijd mee
verbonden voelen, in veel gevallen als ambassadeur voor het IVC optreden en graag hun
medewerking verlenen aan IVC activiteiten.
Voor nadere informatie zie: http://www.ivc.nu
Prijswinnaars in de afgelopen 60 jaren waren o.m.:
Elly Ameling, Jules Bastin, Measha Brueggergosman, Cora Burggraaf, John Bröcheler, Viorica
Cortez, Ileana Cotrubas, Thomas Hampson, Howard Haskin, Robert Holl, Petra Lang, Yvonne
Minton, Nelly Miricioiu, Jard van Nes, Jevgeni Nesterenko, Vladimir Pankratov, Margriet van
Reisen, Lenneke Ruiten, Wolfgang Schöne, Henk Smit, Elzbieta Szmytka, Pretty Yende, Ruth
Ziesak.
Wagnerzangers Laureaten IVC:
Helga Dernesch , Henk Smit, Yvonne Minton, Siegmund Nimsgern, John Bröcheler, Wolfgang
Schone, Robert Holl, Annett Andriessen, Linda Finnie, Jard van Nes, Adrianne Pieczonka, Werner
van Mechelen, Ralf Lukas, Petra Lang, Ewa Wolak, Sarah Connolly, Sophie Koch, Cecile van de Sant,
Maria Fiselier, Florieke Beelen, Deirdre Angenent, Charlotte Janssen, Eunkyong Lim.

