
‘WINTER VOX’ 
Aanbesteding voor deelname van zanggroepen 

Winterpret – Kerstmarkt van de Stad Brussel 

 
Voor de derde editie van ‘WINTER VOX’ zal Winterpret 2018 samenwerken met BOZAR Music, A Cœur Joie, 
Koor & Stem om opnieuw koorzangen te laten weerklinken op de kerstmarkt van de Stad Brussel. Het is de 
bedoeling een kleurrijk aanbod van zanggroepen, zowel professionals als amateurs, samen te brengen ter 
gelegenheid van de eindejaarsfeesten. Winterpret kent koorzangen een speciale plaats toe: zij geven gestalte 
aan een gevoel van samenhorigheid, gedeelde vreugde en diversiteit in de openbare ruimte. Het koor in de 
kern van de stad. De aanbesteding is open. 
 
Deelnamecriteria  
 

• Alle muziekgenres zijn welkom: Christmas Carols, gospel, klassiek, kerstzangen, popmuziek, 
wereldmuziek enz.  

• Er is een beperkt geluidssysteem beschikbaar met 4 micro’s en luidsprekers. Beschikt u over instrumentale 
begeleiding, gelieve ons dan vooraf de technische fiches te bezorgen.  

• A-cappellakoren genieten de voorkeur. 

• Voor amateurkoren: optredens van maximaal 40min 
• Voor professionele koren: optredens van maximaal 1uur 

 
> Onder professionele koren verstaan wij koren die bijvoorbeeld het label ‘Tournées Art et Vie’ hebben.  
> Alle kandidaturen worden beoordeeld door ons selectiecomité.  
> Elk koor dient zijn specifieke technische vereisten zo snel mogelijk mee te delen via e-mail.  
 
Kalender  
 
Tussen 30 november en 6 januari 2019 strijkt de Kerstmarkt neer in Brussel met een rijk en gevarieerd 
programma. Tijdens de weekends is de toeloop het grootst. Wij willen graag elke zaterdag en zondag tussen 
14 en 18 u. een gemengde voorstelling organiseren met professionele en amateurkoren: 

• op 1 en 2/12  

• op 8 en 9/12 

• op 15 en 16/12  

• op 22 en 23/12  

• op 29/12 en 30/12  

• op 5/01 en 6/01  
 
Financiële voorwaarden  
Een vergoeding van € 500 voor professionele koren en een onkostenvergoeding van € 200 voor 
amateurkoren.  
 
Plaats van uitvoering  
Er wordt een overdekt en verwarmd podium opgezet bij de Zwarte Toren, achter de Katelijnekerk, een 
centrale plek van Winterpret. 
 
Kandidaturen moeten worden ingediend via het online formulier: https://goo.gl/KevAYC 

> De selectie van de zanggroepen zal voor uiterlijk maandag 12 november 2018 worden meegedeeld. 
> Uiterste inzenddatum: maandag 5 november 2018 om 12.00 u. – uiterste datum voor ontvangst van de 
kandidaturen. 
 
Contactpersoon: Lise De Caevel - +32 495 70 51 70 – decaevel.lise@gmail.com 
 
> Kandidaturen zonder foto’s of filmpjes worden niet aanvaard 
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