
 

 

  

‘WINTER VOX’ 
AANBESTEDING VOOR DEELNAME VAN ZANGGROEPEN 

WINTERPRET – KERSTMARKT VAN DE STAD BRUSSEL 
 
 
Voor de vijfde editie van ‘WINTER VOX’ zal Winterpret 2020 samenwerken met A Coeur Joie en BOZAR 
Singing Brussels om opnieuw koorzang te laten weerklinken op de kerstmarkt van de Stad Brussel. Het doel 
blijft hetzelfde: het samenbrengen van een kleurrijk aanbod van zanggroepen, zowel professionals als 
amateurs, ter gelegenheid van de eindejaarsfeesten.  
 
Zoals elke jaar promoot Winterpret koorzang als een uiting van samenhorigheid, gedeelde vreugde en 
diversiteit in de openbare ruimte. Maar dit jaar in het bijzonder, wenst Winterpret eer te bewijzen  aan de 
cultuur en zijn artiesten die zullen deelnemen aan het herstel van Brussel na enkele moeilijke maanden. 
 
Het koor in het hart van de stad. De aanbesteding staat open.  
 
Deelnamecriteria 

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

wereldmuziek enz.  
• Er is een geluidssysteem beschikbaar met 4 micro’s en luidsprekers. Beschikt u over instrumentale 

begeleiding, gelieve ons dan vooraf de technische fiches te bezorgen. 
• A capellakoren genieten de voorkeur. 
• Voor amateurkoren: optredens van maximaal 40min.  
• Voor professionele koren: optredens van maximaal 1 uur.  
• Kinderen jonger dan 16 jaar zijn niet toegestaan. 

 
> 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 foto’s, video’s en zijn specifieke technische vereisten zo snel mogelijk mee te delen via e-
mail. 
 
Financiële voorwaarden  
Een vergoeding van € 500 voor professionele koren en een onkostenvergoeding van € 200 voor 
amateurkoren.  
 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalender  
 
Tussen 27 november en 3 januari 2020 strijkt de Kerstmarkt neer in Brussel met een rijk en gevarieerd 
programma. Tijdens de weekends is de toeloop het grootst. Wij willen graag elke donderdag en vrijdag 
vanaf 18.00 uur en op zaterdag en zondag tussen 16.00 en 18.00 uur een gevarieerde voorstelling 
organiseren met professionele en amateurkoren.  
 
Datum van Winter Vox: 

• 26/11 – 27/11 – 28/11 en 29/11 
• 03/12 – 04/12 – 05/12 en 06/12 
• 10/12 – 11/12 – 12/12 en 13/12 
• 17/12 – 18/12 – 19/12 en 20/12 
• 25/12 – 26/12 en 27/12 
• 24/12 en 31/12 tussen 14:00 en 15:00 uur 

 
 
Plaats van uitvoering 
Er wordt een overdekt podium opgezet bij het Beursplein, een centrale plek binnen Winterpret en volledig 
vernieuwd. Let op, draag warme kledij, het zal niet verwarmd worden (zie foto hieronder). 
 
Kandidaturen moeten worden ingediend via het online formulier: https://forms.gle/AgZxEoMhBn2vgRh59  
> De selectie van de zanggroepen zal voor uiterlijk maandag 09 november 2020 worden meegedeeld. 
> Uiterste inzenddatum: maandag 02 november 2020 om 12.00 u. – uiterste datum voor ontvangst van de 
kandidaturen. 
> Kandidaturen zonder foto’s of filmpjes worden niet aanvaard.  
 
Contactpersoon: Giliane Gaspar – g.gaspar@bmeo.be 
 
 
 
 
 
 

Tijdvakken : 
• Donderdag en Vrijdag 

o 18 :00 tot 19 :00 
• Zaterdag en Zondag 

o 16 :00 > 17 :00 
o 17 :00 > 18 :00 
 

 


