OPEN CALL – CLOSE Festival zkt a capella groepen

Op zaterdag 2 februari 2019 organiseert WISPER zijn jaarlijkse a capella festival in OPEK
Leuven. CLOSE Festival wil een ontmoetingsplek zijn voor a capella liefhebbers in heel
Vlaanderen. Het festivalprogramma bevat workshops en masterclasses, maar ook optredens
van diverse a capella groepen: folk, cabaret, jazz, lichte muziek …
Dit is een oproep om deel te nemen aan CLOSE Festival met jouw groep. Grijp je kans tot
een unieke podiumervaring voor een publiek vol a capella fanaten!
Wat bieden we?
•
•
•
•
•
•

onthaal van jouw groep op de dag zelf vanaf 14u
technische ondersteuning met licht en versterking voor je optreden (indien gewenst)
2 sets van ongeveer 15 minuten tussen 16u30 en 19u. Het definitieve programma
wordt opgesteld in december 2018
een enthousiast publiek met een hart voor a capella
ondersteuning en coaching: vooraf door een vliegende coach (zie verder) en ter
plaatse voor jullie optreden (indien gewenst) door Bart Callebaut, stafmedewerker
muziek bij WISPER
informele feedback op de dag zelf

De vliegende coach
Uit de evaluatie van afgelopen edities kwam de nood van groepen naar kwalitatieve
feedback naar voren. Wat vindt een professional ervan? Wat zijn onze werkpunten? Welke
richting kunnen we als groep uitgaan?
Daarom komt de vliegende coach in actie in de aanloop naar CLOSE Festival. Elke
deelnemende groep krijgt in de maand januari een coach op bezoek volgens afspraak. Je
coach gaat aan de slag met vragen die de groep heeft en geeft feedback op de set die jullie
willen brengen op het CLOSE Festival.
Wil je deelnemen?
Schrijf dan in voor 1 december 2018 via mail naar bart@wisper.be
Deelnemende groepen worden gevraagd naar de bandnaam, samenstelling, technische info,
beeld- en tekstmateriaal … Ook wordt er dan gezocht naar een datum in januari waarop de
coaching kan plaatsvinden (Leuven en/of Gent). Begin januari word je op de hoogte gebracht
van de definitieve planning en alle praktische details van CLOSE Festival.
Heb je vragen? Contacteer Bart Callebaut via bart@wisper.be of 0485/62.77.38

