OPROEP TOT DEELNAME VAN VOCALE ENSEMBLES
WINTERPRET 2022 - KERSTMARKT VAN DE STAD BRUSSEL
Elk jaar staat tijdens Winterpret koorzang op het programma als uitdrukking van
samenzijn, delen, diversiteit en verbondenheid in de openbare ruimte. Van 25 november
tot 1 januari 2023 wordt op de kerstmarkt van de stad Brussel opnieuw een ruimte gewijd
aan koorzang.
De oproep tot deelname is geopend.
Deelnamecriteria:
•
•

•
•
•
•

Alle muziekgenres zijn welkom: Christmas Carols, gospel, klassiek, religieuze
liederen, popmuziek, wereldmuziek enz.
Er is een kleine geluidsinstallatie beschikbaar met 4 microfoons en boxen. Indien u
over instrumentale begeleiding beschikt, verzoeken wij u ons vooraf de technische
fiches te bezorgen.
A-capellakoren zijn meer dan welkom.
Duur van het optreden: 45 min. tot maximaal 1 u.
Kinderen jonger dan 16 jaar worden niet toegelaten
Toegelaten aantal: 15-20 leden (zie uitleg hieronder)

> Alle kandidaturen worden onderworpen aan een selectie.
Budgettaire voorwaarden:
Een vergoeding van 500,00 euro voor professionele koren en 300,00 euro voor
amateurkoren.
> Onder professioneel verstaan we koren die bijvoorbeeld het label ‘Tournées Art et Vie’
hebben ontvangen.
Kalender:
Tussen 25 november en 1 januari 2023 zal de kerstmarkt centraal staan in Brussel, met
een rijk en gevarieerd programma. De weekends zijn de drukste momenten. Het idee is
om elke zaterdag en zondag een gemengd evenement te organiseren.
Datums:
• 26 en 27 november van 15 tot 19 uur
• 03 en 04 december van 15 tot 19 uur
• 10 en 11 december van 15 tot 19 uur
• 17 en 18 december van 15 tot 19 uur

Plaats van uitvoering :
Aan de achterkant van de Sint-Katelijnekerk, op het Zwarte Torenplein, de centrale locatie
van Winterpret, wordt een overdekt podium opgesteld. Opgelet: voorzie warme kleren, want
het podium is niet verwarmd (zie foto hieronder).
Bovendien geldt een beperking voor het aantal deelnemers dat op het podium kan staan (6
m x 3,5 m). Uit ervaring weten we dat we een capaciteit van 15 personen aankunnen (max.
20). Als uw groep meer leden telt, kunnen we voorstellen uw koor meerdere keren in te
plannen, zodat iedereen de ervaring kan beleven.

Als
•
•

u voldoet aan de criteria
en beschikbaar en geïnteresseerd bent

Gelieve dan uw kandidatuur met videobestand van een optreden van het koor in te
zenden
> Uiterlijke datum voor de verzending van de kandidaturen: 30 september 2022
> Contactpersoon: Vanille Paulet – v.paulet@bmeo.be

Bedankt!

