
Voluit samen zingen over de gevangenismuren heen

Waarom?
Wat?

Hoe?

Op zoek

Resultaten

Contact

Wanneer mensen samen zingen, smeden ze als van-
zelf een sterke verbinding met elkaar. Voeg dit samen 
met de laagdrempelige aanpak van Allez, Chantez! en 
je krijgt het meest laagdrempelige concept om  
mensen samen te laten zingen, ongeacht hun  
culturele of sociale achtergrond en muzikale bagage. 
Op die manier bouwen we aan verstevigde cohesie 
binnen onze maatschappij en zorgen we voor meer 
gemixte participatie in onze samenleving.

Wij zijn een groep freelancers die geleid en onder-
steund worden door één muzikaal ondernemend 
brein, Annelore Camps. Onze activiteiten worden  
juridisch omkaderd door enerzijds Madeleine vzw en  
anderzijds de eenmanszaak van Annelore. 
Het succes van het project is gebaseerd op de grote 
mate waarin we onze fans als ambassadeurs laten 
bijdragen via geld, tijd en netwerk. Hierin zijn we wer-
kelijk trendsetter in de non-profitsector.

Wij zijn op zoek naar partners die ons 
kunnen versterken...
... op financieel vlak (€ 967 per sessie)
... met een netwerk naar jongeren, naar 
mensen in een kwetsbare situatie, naar 
allochtone gemeenschappen, enz.

- opstart met € 14.000 subsidie “inno-
vatieve partnerschappen” i.s.m. Riso 
Vlaams-Brabant en De Rode Antraciet
- dit voorjaar 3 succesvolle sessies 
met 75 gedetineerden en mensen 
van buitenaf
- wachtlijst met 50-tal geïnteresseer-
den die zeker willen komen meezingen
- grote betrokkenheid van gedetineer-
den om artistiek bij te dragen aan het 
concept (zelf gitaar spelen, vooraan 
een liedje voorzingen, zelf meer zingen)

Annelore Camps
annelore@allezchantez.be
+32 472 46 46 77

Zing met ons mee op YouTube, via 
allezchantez.be/zing-met-ons-mee  
of op Facebook: allezchantez

1. Wij organiseren in verschillende Belgische steden 
elke maand open zangsessies = gratis sessies waarvoor 
we alle drempels om te participeren wegwerken. 
2. Wij ontwikkelen zangformules om mensen op externe  
evenementen te laten zingen: festivals, buurtfeesten, 
familiefeesten, teambuildings en school- of rust-
huisactiviteiten.
3. Wij delen onze expertise over cultuurparticipatie, 
community building en sociaal ondernemerschap 
op allerhande sector- en netwerkevenementen.



Zingen in de gevangenis in cijfers

Uitgaven

Inkomsten

Onderstaand kostenplaatje is gebaseerd op de begroting voor een zangreeks van maandelijkse zangsessies 
vanaf september 2019 tot februari 2020. In die laatste maand organiseren we een grote benefiettournee in 
Vlaanderen naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van Allez, Chantez! In de week van 17 - 23 februari laten we 
zoveel mogelijk mensen voluit samen zingen met onze zangcoaches.

kosten voor 6 sessies
auteursrechten 300 5% voor liedteksten
verloning zangcoaches 1.800

47%
€ 150 per zangcoach per sessie

verloning artistiek voortraject 900 6 oefenmomenten met gedetineerden
drukwerk publiciteit 100 2% flyers en affiches
personeel Allez, Chantez!

2.700 47%
1 werkdag voorbereiding en 
opvoling per zangsessie

TOTAAL KOSTEN 5.800
KOSTEN PER SESSIE 967

Elk jaar organiseren we in elk van onze zangwer-
kingen een benefietsessie waarop we fondsen 
inzamelen om de kosten van een komend zang-
jaar te financieren. Op die manier laten we onze 
fans bijdragen aan het succes en het voortbe-
staan van ons concept, wat de community buil-
ding ten goede komt. 
In juni 2019 bracht de eerste benefietsessie een 
kleine € 3.000 op en weerklonk de luide goesting 
van de Leuvenaar om te blijven zingen met ons.

Wat doe jij?
- Sponsor één of meerdere zangsessies in de 
Leuvense hulpgevangenis.
- Communiceer over ons concept en infor-
meer jouw achterban over hoe onze doelstel-
lingen in elkaars verlengde liggen.
- Contacteer ons en laat ons weten hoe wij el-
kaars initiatief kunnen versterken.
... en natuurlijk: maak de verbinding ook zelf 
door met ons en de andere zangers te komen 
zingen!


