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Achtergrondinformatie Ultima Cultureel
Ondernemerschap 2019 - Allez Chantez!
Toen ze elkaar leerden kennen in 2011 wisten Annelore Camps en Laila De Bruyne al gauw dat hun
leven nooit meer hetzelfde zou zijn. In de kantoren van Gent Jazz Festival legden de twee dames
de basis voor hun vriendschap. Enkele jaren later ontsproot het zangconcept Allez, Chantez! aan
hun brein en sindsdien kreeg de vriendschap ook een professionele dimensie.
Met een enthousiaste pitch vond het duo een aantal geëngageerde mensen die op de kar wilden
springen. Sinds die vliegende start in februari 2015 is het concept nauwelijks veranderd.
Zangplezier staat nog steeds centraal in plaats van repetities of concerten. Deelname is
vrijblijvend, laagdrempelig en gratis. Ook het repertoire stellen de zangcoaches zorgvuldig samen
om zo veel mogelijk mensen aan te spreken.
Sinds 2016 ontwikkelt Annelore als sociaal ondernemer een businessmodel rond de gratis
zangsessies in de steden. Na Gent startte Allez, Chantez! ook in Kortrijk (2017) en Leuven (2019) een
gratis zangwerking op en dankzij de vele boekingsaanvragen van de duizenden fans van het
concept vind je de zangcoaches van Allez, Chantez! nu in heel Vlaanderen en Brussel terug.
Annelore runt Allez, Chantez! voltijds en Laila werkt één dag per week mee als rechterhand. Een
tiental freelancers zorgen voor en achter de schermen dat het concept bewaakt, uitgebouwd en
vermarkt wordt. Met veel enthousiasme liet het team op vijf jaar tijd maar liefst 43.864
zangliefhebbers in 64 Vlaamse gemeenten voluit samen zingen.

In februari 2020 viert Allez, Chantez! haar vijfde verjaardag met een heuse zangtournee in
verschillende Vlaamse steden. De eenmalig betalende benefietsessies worden dan gebundeld in
één week, van dinsdag 18 tot en met zondag 23 februari. Die week vinden er in Gent alleen al
drie sessies plaats: één in De Centrale (multicultureel, gericht op nieuwkomers die Nederlands
willen leren), één in de Handelsbeurs (20 februari) en één op de plek waar het allemaal begon: de
Parnassuskerk. Daar heeft op zondag 23 feburari een speciale slotshow plaats. Er zijn in de loop
van die week ook sessies in Antwerpen, Kortrijk en Leuven.
Meer info: https://www.allezchantez.be/

