
 

PERSMEDEDELING  

Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser 

 

World Choir Games moet toeristen uit heel de wereld 
lokken 

 

21.734 deelnemers present deze zomer, hoogste aantal ooit 
 
Een bezoek aan Vlaanderen staat dit voorjaar met stip genoteerd in de agenda van menig 
koorliefhebber. In juli  zullen maar liefst 537 professionele en amateurkoren uit wel 68 
landen het tegen elkaar opnemen tijdens de World Choir Games, competitieformule te 
vergelijken met de Olympische Spelen maar dan voor koren. Dit blijkt uit het antwoord van 
Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op een parlementaire vraag van Vlaams 
volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA). “Met 21.734 deelnemers heeft deze 
Vlaamse editie het grootst aantal participerende deelnemers in de geschiedenis van de 
Games. De 127 Vlaamse koren die geënthousiasmeerd zijn door deze internationale 
wedstrijd krijgen dan ook een unieke kans om aan de wereld te tonen hoe divers het 
Vlaamse koorleven is.”, aldus Cathy Coudyser. 
 
In 2016 richtte de Vlaamse regering de cel ‘EventFlanders’ op en gaf deze de opdracht Vlaamse 
evenementen naar een hoger niveau te tillen en jacht te maken op internationale 
evenementen. Event Flanders werkt in de schoot van Toerisme Vlaanderen en wordt 
ondersteund door het Departement Buitenlandse Zaken, het Departement Cultuur, Jeugd en 
Media en Sport Vlaanderen. Coudyser: “Een samenwerking die loont: met vereende krachten 
slaagde EventFlanders er tot nog toe in om vijf organisatoren te verleiden hun evenement te 
laten doorgaan in Vlaanderen: Interkultur (World Choir Games 2020), UNWTO (World Forum 
on Gastronomy Tourism 2020), William Reed Business Media (The World’s 50th Best 
Restaurants Awards 2020) en FIG (WK Artistieke Gymnastiek 2023).” 
 
Van 5 tot en met 15 juli zijn Antwerpen en Gent samen gaststad voor de 11e editie van de 
World Choir Games, de grootste koorwedstrijd ter wereld. Op dit evenement worden 
wedstrijden, workshops, galaconcerten, vriendschapsconcerten en samenzangmomenten 
georganiseerd. Coudyser: “537 koren hebben zich tijdig geregistreerd, samen goed voor 
21.734 deelnemers, het grootste aantal deelnemers sinds het ontstaan van de wedstrijd.” 
Vlaanderen is het talrijkst vertegenwoordigd met 127 participerende koren gevolgd door 
China (82 koren), Rusland (50 koren), Zuid-Afrika (39 koren) en de Verenigde Staten (29 
koren). “De 127 Vlaamse koren krijgen dan ook een unieke kans om aan de wereld te tonen 
hoe divers het Vlaamse koorleven is. Zo dragen de Games ook bij tot de internationale 
uitstraling van Vlaanderen als regio waar de amateurkunsten schitteren.” 

 
De World Choir Games is trouwens niet het enige internationale topevenement dat dit 
voorjaar in onze regio plaatsneemt. Van 30 mei tot 3 juni staan immers ook verscheidene 



gastronomische topevenementen te gebeuren onder de overkoepelende naam “Flanders 
Food Week”. Brugge verwelkomt van 1 tot 3 juni naar schatting 250 à 500 beleidsmakers en 
experten rond gastronomisch toerisme ten tijde van het World Forum on Gastronomy 
Tourism. Op 2 juni verzamelen dan weer de meest invloedrijke chefs, restaurateurs en 
culinaire recensenten in het Antwerpse Flanders Meeting and Convention Center voor de 
uitreiking van The World’s 50th Best Restaurants Awards, de Oscars van de gastronomie. Deze 
twee events en de daarmee gepaard gaande side-events zullen worden aangegrepen om de 
Vlaamse eet- en tafelcultuur in de internationale schijnwerpers te plaatsen.  
 

 

Voor bijkomende informatie kan u steeds contact opnemen met Vlaams volksvertegenwoordiger 

Cathy Coudyser:  

0476 54 06 84 – cathy.coudyser@n-va.be – Tw. @cathycoudyser 

 

 

 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
  
Lieven De Rouck 
  
Woordvoerder  N-VA-fractie Vlaams Parlement 
Leuvenseweg 86 – 1000 Brussel – kantoor N 4.48 
T: 02 552 42 29 – M: 0472 69 14 92  
Tw.: @NVA_VlaParl 
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