FAQ Happy Vibes@Home

1. Wat zijn de kosten en is er een minimum aantal deelnemers vereist?
Er wordt een vast bedrag gevraagd van 125€ voor een zangcirkel.
Hier zijn vervoerskosten, kopies van de liedteksten en werking van de
Singing Village inbegrepen.
Je kan ervoor kiezen dit bedrag zelf te betalen ( als cadeau of traktatie
voor bv. verjaardag, jubileum,…)
of je vraagt een vaste of vrije bijdrage aan je gasten (10 à 12,5 euro is een
standaard entree). Een groep van minimaal 10-tal mensen is in dit geval dus
aangewezen om uit de kosten te komen.
2. Hoe lang duurt zo’n zangcirkel?
We zingen gedurende 2 uren, indien gewenst met een pauze tussen om even
iets te drinken of te knabbelen.
Ik kom zo’n half uurtje vroeger om uit te laden en mijn spullen klaar te
zetten.
3. Kan het enkel ’s avonds? Ook op andere data?
De zangcirkels gaan bij voorkeur ’s avonds door (vb. van 19u tot 21u of
20u-22u), maar na overleg kan het eventueel ook in de namiddag of als
matinee.
Neem contact op met Karolien (happyvibeshome@gmail.com) voor het
overleggen van een datum.
4. Hoe mensen uitnodigen en wat als ik niet aan voldoende mensen kom?
• Je kan vragen in je uitnodiging of je kennissen nog mensen kennen die
interesse hebben en willen mee komen.
• Indien je hiervoor open staat kan er ook een evenement op Facebook
aangemaakt worden als hulp om mensen uit te nodigen. Je kan dit zelf
doen, maar kan ook van de Singing Village uit. Op die manier kunnen
mensen die de Singing Village kennen ook aansluiten bij de zangcirkel. We
vragen wel steeds een bevestiging van komst via mail. Aanduidingen in het
evenement geven niet de garantie dat mensen aanwezig zullen zijn.
• De zangcirkel kan ook opgenomen worden in de kalender op de website
van de Singing Village (al dan niet met vermelding van juiste adres - straat
en huisnummer kunnen eventueel pas gemaild worden na inschrijving).
Een week vooraf bekijken we hoeveel gasten er ingeschreven zijn en of het
haalbaar is om het te laten doorgaan. Vermeld daarom uitdrukkelijk een
uiterste inschrijfdatum in je uitnodiging zodat we uiterlijk 7 dagen vooraf
de knoop kunnen doorhakken.

5. Mijn living is niet groot, maar ik wil dit toch heel graag doen. Wat nu?
• Het hoeft niet in de living, kan ook op andere plekken waar je meer plaats
hebt om mensen in een kring te zetten zoals op de zolder, in de veranda,...
In de lente of zomer kan het bij droog weer ook buiten in de tuin
doorgaan.
• Heb je familie of vrienden die dit ook zien zitten? Misschien hebben ze
meer plaats en kan het bij hen doorgaan? Dan kunnen jullie allebei gasten
uitnodigen.
• Of is er een zaaltje in je buurt (of kerk, buurthuis, gemeenschapscentrum)
waar je gebruik van kan maken?
6. Wat moet ik allemaal voorzien?
Voorzie voldoende stoelen en/of comfortabele kussen (en eventueel tapijten
voor buiten). Als host beslis je zelf of je je gasten een drankje aanbiedt.
Een kopje thee, een glaasje wijn of fruitsap…? Een koekje of een
knabbeltje? Aan u de keus…
Het is ook niet ongebruikelijk dat gasten zelf wat te drinken meebrengen. Je
kan er ook voor kiezen om een heus dessert- of potluckbuffet te organiseren.
Een gouden raad: het is de bedoeling dat de HappyVibes@Home cirkel een
ontspannen avond is voor iedereen, dus maak het jezelf niet te moeilijk ;-)!
7. Zijn kinderen ook welkom?
Kinderen zijn zeker welkom maar we vragen wel om een rustige sfeer tijdens
de zangcirkel. Voorzie dus ook volwassen begeleiding en een aparte
speelruimte voor het geval de kinderen liever wat anders gaan doen.
8. Kunnen we verzoekjes doen voor specifieke liederen?
Wil je heel graag een bepaald lied aan bod laten komen? Neem dan contact
met me op en we bekijken je voorstel.

Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met Karolien via
happyvibeshome@gmail.com

HappyVibes@Home is een initiatief van de Singing Village vzw
www.singingvillage.org

