


Die primêre doelstelling van die kompetisie is om Afrikaanse 
koorsang te bevorder deur die beskikbaarstelling van nuwe, vars 
Afrikaanse koorwerke wat deur die ATKV voorgeskryf kan word vir die 
ATKV-APPLOUS nasionale koorfees.

DOELSTELLINGS

KATEGORIEË
Komposisies kan gelewer word vir die volgende kategorieë

LAERSKOLE
• Juniorkore Afrikaans – Eenstemmig met begeleiding.  

Tradisionele melodiese en  ritmepatrone.     
• Juniorkore Nie-Afrikaans – Eenstemmig met begeleiding. 

Tradisionele melodiese en  ritmepatrone. Die koorlede van die afdeling 
bestaan uit ’n verskeidenheid van Engels- en/of Afrika-taalsprekers.

• Meriete afdeling Afrikaans – SA. Met begeleiding  
Tradisionele harmonieë en reëlmatige ritmepatrone.    

• Meriete Nie-Afrikaansmoedertaalsprekende kore - SA. 
Met begeleiding.          
Tradisionele harmonieë en reëlmatige ritmepatrone     
en min chromatiek.

• Die koorlede van die afdeling bestaan 
uit ‘n verskeidenheid van Engels- en/
of Afrika-taalsprekers.    

• Prestige afdeling – Hoofsaaklik SSA.  
Met of sonder begeleiding.

• Kan waaghalsiger of meer 
innoverende harmonieë en ritmes 
bevat.



HOËRSKOLE
• Meriete  Gemengde koor (SATB)

Dogterskoor (SSA)
Seunskoor (TTB)

Met begeleiding.
Tradisionele harmonieë en reëlmatige ritmes.

• Prestige Gemengde koor (SATB)
Dogterskoor (SSA) of (SSAA)
Seunskoor (TBB) of  (TTBB)

Met of sonder begeleiding.
Kan waaghalsiger of meer innoverende harmonieë en ritmes bevat.

VEREISTES
Teks
• Die teks van die liedere MOET die kind, in die spesifieke 

ouderdomsgroep waarvoor gekomponeer word, aanspreek  
asook sy leefwêreld weerspieël.  Hou in gedagte dat die   
laerskoolkind van 9 tot 12 se leefwêreld totaal verskil van     
’n kind van 10 jaar gelede.

• Die teks moet in Afrikaans wees.
• Die teks kan ’n bestaande gedig 

van ’n Afrikaanse digter wees of ’n 
nuutskepping. ’n Swak teks gaan 
uiteraard die kwaliteit van die 
komposisie verlaag.

• Die teks vir die afdeling:   
Nie-Afrikaanse se komposisies moet 
maklik leerbaar en verstaanbaar vir  
Nie-Afrikaanse moedertaalsprekende  
kore wees.



Musiek
• Die toonsettings moet realisties uitvoerbaar wees (nie te maklik of te 

moeilik vir die spesifieke afdeling nie). 
• Die beperkings van die spesifieke stemgroepe moet in ag geneem word 

ten opsigte van omvang, bv. laerskoolkinders asook die pas veranderde 
stem van hoërskoolseuns.

• Die inskrywings vir Hoërskool Prestige kore moet vergesel wees van ’n 
MP3 of ander klankopname. U word ook aangemoedig om vir die ander 
afdelings klankopnames in te stuur alhoewel dit nie verpligtend is nie.

KEURING
Keuring van koorstukke berus nie alleen op die kwaliteit van die 
komposisies nie, maar ook op grond van die bruikbaarheid in die 
onderskeie kategorieë van die ATKV-APPLOUS koorkompetisie.

PANEEL VAN BEOORDELAARS
Die komposisies sal beoordeel word deur ’n paneel van komponiste, 
koorleiers  en koorkenners, wat geskikte werke sal aanwys vir die 
verskillende kategorieë.



PRYSE
Uit hierdie komposisies sal die volgende pryse toegeken word:

LAERSKOLE
Eerste prys R 7 000

Tweede prys R 4 000

HOËRSKOLE
Eerste prys R 12 000

Tweede prys R 6 000

HONORARIUMS
Komposisies wat nie een van bogenoemde pryse wen nie, maar tog 
gekies word as voorgeskrewe werk in een van die kategorieë, ontvang ’n 
honorarium as volg:

• Komponiste van  voorgeskrewe werke vir Juniorkore en Meriete 
laerskoolkore en meriete hoërskoolkore ontvang R 1 500 elk. 

• Komponiste van  voorgeskrewe werke vir Prestige laer-en hoërkoolkore 
ontvang R 2 000 elk.

algemene REËLS
• Die ATKV ontvang met elke inskrywing die reg om die komposisie te 

gebruik as voorgeskrewe werk vir die volgende jaar se ATKV-APPLOUS 
Koorfees.

• ’n Komposisie wat gekies word as voorgeskrewe werk mag nie deur die 
komponis aan kore beskikbaar gestel word voor afhandeling van die 
ATKV-APPLOUS van die jaar waarvoor die werk voorgeskryf is nie.

• Komponiste moet aandui vir watter kategorie ’n komposisie bedoel is 
alhoewel die paneel die inskrywing na ’n ander meer gepasde afdeling 
kan skuif.



• Kopiereg ten opsigte van die komposisies word deur die komponis  
behou maar alleenreg word  aan die ATKV-Applous projek toegestaan 
tot na die afhandeling van die ATKV-Applous waarvoor dit voorgeskryf is.

• Komposisies sal nie in bundels opgeneem word sonder die toestemming 
van die komponis nie.

• Komposisies sal nie sonder toestemming van die komponis aan ander 
koorfees- of kompetisies beskikbaar gestel word nie.

GENERIESE PROJEKREËLS
• Die beslissing van die beoordelaars is finaal en absoluut geen 

korrespondensie sal deur die loop van of na afloop van die kompetisie 
daaroor gevoer word nie.

• Die inskrywingsvorm moet volledig ingevul en onderteken word.  
• Die ondertekening van die inskrywing bring ’n basiese ooreenkoms 

tussen die ATKV en die persoon(e) / instansie wat inskryf tot stand.  
Hierdie ooreenkoms impliseer dat die persoon(e) / instansie wat inskryf 
streng volgens die reëls van die kompetisie sal optree en dat die ATKV 
die kompetisie streng volgens die reëls sal aanbied.

• Oortreding of nie-nakoming van die reëls van hierdie kompetisie kan lei 
tot die diskwalifikasie van die inskrywing.

• Die persoon(e) / instansie wat inskryf vrywaar die ATKV van enige eise 
wat mag ontstaan as gevolg van skade of verliese van watter aard ookal 
wat so ’n persoon(e) / instansie mag lei gedurende die totale verloop van 
die kompetisie.

POPI
1. Deur die ondertekening van die inskrywingsvorm bevestig ek dat ek 

kennis neem van die ATKV se art. 18-kennisgewing op sy webtuiste (atkv.
org.za) en toestem dat my persoonlike inligting ingesamel mag word; 
en/of

2. Deur die ondertekening van die inskrywingsvorm bevestig ek dat ek 
kennis neem daarvan die ATKV hoef nié te voldoen aan die verpligtings 
neergelê in art. 18(1) van die Wet op die Beskerming van Persoonlike 
Inligting nie; en/of

3. Deur die ondertekening van die inskrywingsvorm bevestig ek dat die 
ATKV my spesiale persoonlike inligting, soos na verwys in art. 26 van die 
Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting, mag insamel.



INSKRYWINGS
Inskrywings moet elektronies per e-pos gestuur word aan: 
bessie@applous.co.za
Alle inskrywings sal erken word. Indien u nie erkenning van ontvangs 
ontvang nie moet u asseblief weer die inskrywing stuur.

Navrae:  Bessie Keun 
(012) 804-5397 | 082 454 6060.
bessie@applous.co.za

SLUITINGSDATUM  
30 Augustus 2022



INSKRYWINGSVORM
(Sluitingsdatum is Dinsdag 30 Augustus 2022)

Ek _________________________________skryf die volgende komposisies in 
vir die ATKV-KomposisieKompetisie vir 2022. 
Ek verklaar dat dit my oorspronklike werk is, dat ek dit nie tevore aan ander 
skoolkore beskikbaar gestel het nie en dat die komposisie nie ouer as twee 
jaar is nie.
Ek lê my neer by die reëls van die wedstryd.

Naam van komposisie Kategorie

Naam:  

Adres: 

Tel:  

E-pos: 

 Handtekening:  




