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Motivatietekst Ultima Cultureel Ondernemerschap 2019
De jury draagt Allez Chantez! voor als laureaat voor de Ultima Cultureel Ondernemerschap 2019.

Over de laureaat
Annelore Camps en Laila De Bruyne beslisten in 2015 om hun liefde voor zingen te delen met de wereld. Met
veel enthousiasme ontwikkelden ze op een duurzame manier hun innovatieve project Allez Chantez! Ze
startten vanuit het niets en brachten op 5 jaar tijd al meer dan 15.000 mensen aan het zingen.
Allez Chantez! organiseert laagdrempelige en bottom-up zangsessies vanuit de overtuiging dat ‘samen
zingen’ een oeroud middel is voor zorgeloosheid en samenhorigheid. Hun bijeenkomsten met een zangcoach
en een muzikant leiden tot sterke verbindingen tussen mensen, los van hun achtergrond of muzikale bagage.

“Allez Chantez! Laten we zingen! Met deze slagzin kan je niet anders dan opveren en
enthousiast meezingen.”

Motivatie van de jury
Allez Chantez! bracht ook de jury aan het zingen: de oprichtsters ontwikkelden hun ogenschijnlijk
eenvoudige concept bottom-up en op een laagdrempelige manier. Hun model is innovatief in Vlaanderen
en brengt mensen van diverse pluimage samen. Via mond-aan-mondreclame en de steun van vele
ambassadeurs groeide Allez Chantez! de afgelopen jaren uit tot een succesvolle formule, en zette het een
ware zangcommunity op poten.

Camps en De Bruyne weten hun concept helder en duidelijk te verwoorden. Hun businessmodel is bovendien
bijna zelfbedruipend: hun inkomsten halen ze vooral uit verkoop en giften van deelnemers. Subsidies zetten
ze hoofdzakelijk in om nieuwe concepten uit te testen. Hun initiatief voor nieuwkomers (Dat heet dan

gelukkig zijn) en hun zangsessies met geïnterneerden getuigen van cultureel ondernemerschap.
Allez Chantez! werkt heel aanstekelijk en durft te vernieuwen in een eerder geïnstitutionaliseerd veld.

Kort gezegd
De jury wil de ondernemende attitude van Allez, Chantez! belonen met de Ultima Cultureel
Ondernemerschap 2019 en hoopt dat ze heel Vlaanderen aan het zingen zullen krijgen met hun
enthousiasme.
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