PERSBERICHT
Door een unieke samenwerking krijgen twee amateurkoren een nieuw publiek
Hagelands popkoor voor het eerst in Oost-Vlaanderen.
Op zaterdag 8 december 2018 treedt Popkoor Vocalicious voor het eerst op in Oost-Vlaanderen. Meer dan
50 zangers en zangeressen begeleid door een 5-koppige band spelen in GC De Biekorf hun eigen show
“Hemelse Helden”. De show zal gepresenteerd worden door Lennaert Maes, zanger van Lenny en de
Wespen die met hun nieuwste nummer “Alles gaat goed” in de Radio 2 Top 30 staan.
Show komt tot stand door een unieke samenwerking van twee verenigingen.
Het optreden is de start van een unieke samenwerking tussen twee koren, Popkoor Belside uit Denderbelle
en Popkoor Vocalicious uit Scherpenheuvel Zichem. De samenwerking is op vele vlakken uniek. Het
voornaamste van de samenwerking is dat het niet een samenzang van twee koren is maar dat elk koor zijn
eigen show mag brengen in de thuisbasis van het andere koor.
Deze samenwerking is tot stand gekomen uit een nood. Vele verenigingen spenderen heel veel tijd, geld en
moeite om een jaarlijkse of tweejaarlijkse show te brengen voor hun publiek. Daarna gebeurt er niet veel
mee. Er volgen misschien nog enkele optredens maar de show zelf kan niet meer uitgevoerd worden.
Naar aanleiding van dat gevoel heeft het bestuur van Popkoor Vocalicious het initiatief genomen om
gelijkgezinde koren te contacteren. Belside moest niet lang twijfelen om op de boot te springen. Na een
jaar van voorbereiding kan de samenwerking van start gaan op 8 december 2018.
Heel belangrijk is te weten dat dit project zonder enige subsidie nog sponsoring tot stand is gekomen. Alles
is in eigen beheer en met eigen financiële middelen.
Popkoor Vocalicious
Popkoor Vocalicious is een koor uit Scherpenheuvel Zichem. In 2010 opgericht door Evi Bex, dirigent van
het koor, en al snel gegroeid naar meer dan 60 leden. Het koor brengt hedendaagse popcovers onder
begeleiding van een eigen 5-koppige band. Ze brengen ongeveer een 5 tal optredens per jaar met als
hoogtepunt de tweejaarlijkse show die ze steeds, en met veel trots, twee keer kunnen uitverkopen. Meer
info over popkoor Vocalicious kunt u terugvinden op www.popvoca.blog of www.vocalicious.be/pers.
Popkoor Vocalicious treedt op 8 december 2018 op in GC De Biekorf, Lebbeke, om 20u.
Popkoor Belside
Ontstaan in 1997 en uitgegroeid tot een gemengd koor van meer dan dertig leden. Onder leiding van
Liesbet Bogman repeteren ze iedere zondag in Denderbelle.
Het genre van Belside is heel uiteenlopend: van folk tot pop over musical tot lullabies. Meer info over
Popkoor Belside kunt u terugvinden op www.belside.be.
Popkoor Belside treedt op 23 februari 2019 op in GC Den Egger, Scherpenheuvel – Zichem, om 20u.
Contact
Voor meer informatie of een interview kunt u terecht bij Michel Truszkowski, projectcoördinator van
Popkoor Vocalicious. michel@vocalicious.be |0471/664 531
Er is tevens de mogelijkheid om vrijkaarten te bekomen. Foto’s zijn te downloaden op
www.vocalicious.be/pers.

