
Deelnamecriteria
•    Alle muziekgenres zijn welkom:  

Christmas Carols, gospel, klassiek, kerkzangen, 
popmuziek, wereldmuziek enz.

•    Een ‘kerstgevoel’ is wenselijk om aansluiting  
te vinden bij het evenement.

•    Geografische herkomst van de zanggroep: 
Brussels en Belgisch grondgebied.

•    Er is een beperkt geluidssysteem beschikbaar  
met 2 micro’s en 2 boxen. Indien u over 
instrumentale begeleiding beschikt,  
gelieve dit te preciseren en mee te brengen.

•    A cappellakoren genieten de voorkeur  
voor dit project.

•    Voor amateurkoren: optredens van max. 30 à 40 min.
•    Voor professionele koren: optredens van 

maximaal 45 min. tot 1 uur

>  Alle kandidaturen worden beoordeeld  
door ons selectiecomité.

>  Elk koor dient zijn specifieke technische vereisten  
zo snel mogelijk mee te delen via e-mail.

Plaats van uitvoering
De locatie bevindt zich op de Kerstmarkt,  
in de omgeving van het Sint-Katelijneplein.  
Grotere ensembles zullen mogelijk op  
het Beursplein zingen. 

Kalender  
Tussen 24 november en 31 december 2017 strijkt de 
Kerstmarkt neer in het centrum van Brussel met een 
rijk en gevarieerd programma. Tijdens de weekends is 
de toeloop het grootst. Wij willen graag elke zaterdag 
en zondag een gemengde voorstelling organiseren met 
professionele en amateurkoren

•    25 en 26/11 in de namiddag 
•   02 en 03/12 in de namiddag
•   09 en 10/12 in de namiddag
•    16 en 17/12 in de namiddag  

> momentum ‘Kerstliederen’ 
•   23/12 in de namiddag en 24/12 in de ochtend 

Financiële voorwaarden
Wij voorzien in een vergoeding van € 500 voor 
professionele koren en € 200 voor amateurkoren. 

KANDIDATUREN kunnen ingediend worden  
via het online formulier:  
http://bit.ly/2eRyqkh 

>  De selectie van de zanggroepen zal  
uiterlijk 13 november worden meegedeeld.

>  Uiterste inzenddatum: 03 november 2017  
om 12.00 u. 

Contactpersoon
Bérénice Derville - 02/318.64.68 - b.derville@bmeo.be 

Ook voor deze tweede editie van ‘WINTER VOX’ slaat Winterpret 2017 de handen in elkaar met BOZAR,  
A Cœur Joie, Koor & Stem en PolyFolies. In het kader van dit project zullen koren de Kerstmarkt van de Stad 
Brussel opvrolijken. Het is de bedoeling een breed scala van professionele en amateurzanggroepen bijeen te brengen 
rond de eindejaarsfeesten. Winterpret wil koorzang een speciale plaats toekennen: zij geven gestalte aan een gevoel 
van samenhorigheid, gedeelde vreugde en diversiteit in de openbare ruimte. Het koor in het hart van de stad. De 
aanbesteding is open.

« WINTER VOX »
Aanbesteding voor deelname van zanggroepen aan

Winterpret - Kerstmarkt van de Stad Brussel

KANDIDATUREN ZONDER FOTO’S, VIDEOLINKS OF INFORMATIE 
OVER HET REPERTOIRE WORDEN NIET AANVAARD. 


