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Jouw dorp een zingend dorp?
De Singing Village Karavaan houdt halt in mijn school.

WAT HOUDT DIT PROJECT PRECIES IN?
Een zanganimator is gedurende 5 dagen in jullie school aanwezig en geeft:
Een openings-zangstonde voor de hele school om het project voor te stellen.
2 Singalong-sessie van 1/2 uur per dag (meestal ’s ochtends en ’s namiddags
na het belsignaal) met verschillende klassen samen (flashmob-liedjes)
1 zangsessie per dagdeel op lokatie (min. 25, max 50 kinderen), bijvoorbeeld in
het park, bij de bakker, de bibliotheek,… De planning gebeurt door de school/
leerkrachten i.s.m met verenigingen, de middenstand,… (vraag een
voorbeeldplanning aan ter inspiratie!)
Indien geen schoolfeest: toonmoment voor (groot)ouders en sympathisanten
waarin we als afsluiting alle liedjes zingen.
Singing Village vzw zorgt voor de muzikale begeleiding en/of instrumentale banden
inclusief PA-systeem.
Wij willen een Schoolfeest:
Om het schoolfeest in te oefenen plannen we aansluitend twee generale repetities.
Als extra blikvanger leert een koortje tijdens de middagpauze (4 x 1/2 uur) de cupsong,
met een aangepaste tekst: ‘ik ben een ster’ (thema: iedereen heeft een talent, maakt niet
uit wie je ook bent….). Ze leren ook met een bekertje een ritme spelen.
Exclusief
Uitgebreid PA-systeem en micro’s
Podiumelementen
Technische ondersteuning, geluidstechnicus,…
Mogelijke extra’s kinderanimatie
Drumcirkel (incl. huur 50 trommels en percussie-instrumenten): 350 euro/dagdeel
Muzikaal verhaal: 250 euro/dagdeel

Kostenindicatie
Contacteer ons voor een offerte op maat!

BESCHRIJVING

AANTAL
LLN

PRIJS PER
KIND

Singing Village Project zonder
schoolfeest

200-299*

8,00 €

300-399

6,50 €

200-299

3,00 €

300-399

2,00 €

+ Schoolfeest ( 2 generale repetities
en 1 uitvoering)

TOTAAL

Extra kinderanimatie : drumcirkel
(max. 50 kinderen)

350,00 €

Extra kinderanimatie: muzikaal verhaal
(max. 30 kinderen)

250,00 €

* Contacteer ons indien het aantal leerlingen afwijkt van bovenstaand voorstel of
indien u een project op maat wenst. We denken graag met u mee.
Deze tarieven zijn exclusief vervoersonkosten à 0,30 euro/km vanuit Linden
(Lubbeek).
Gedurende de week wordt er door de zanganimator in de Singing Village
“Karavan" (camper) overnacht en rekenen we geen extra vervoersonkosten aan.
Gelieve wel een rustig plekje te voorzien in of rond de school met
elektriciteitsvoorziening.

Contactinformatie
Voor verdere afspraken, neem gerust contact op met iemand van ons team.

Artistieke leiding/zanganimatie: Els Cuypers
Mail: singingvillage@gmail.com
GSM: 0478-25.48.32

Verantwoordelijke schoolprojecten: Annelies Lasseel
Mail: annelies.lasseel@gmail.com
GSM: 0494-16.55.54

Kantoor: Jan Davidtsstraat 2, 3210 Linden
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