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Wanneer mensen samen zingen, smeden ze als van-
zelf een sterke verbinding met elkaar. Voeg dit samen 
met de laagdrempelige aanpak van Allez, Chantez! en 
je krijgt het meest laagdrempelige concept om  
mensen samen te laten zingen, ongeacht hun  
culturele of sociale achtergrond en muzikale bagage. 
Op die manier bouwen we aan verstevigde cohesie 
binnen onze maatschappij en zorgen we voor meer 
gemixte participatie in onze samenleving.

Onze groep van 10 freelancers wordt geleid en onder-
steund door de muzikale, ondernemende Annelore 
Camps. Zij startte de onderneming 4 jaar geleden op. 
We kaderen onze activiteiten juridisch door Madeleine 
vzw en Annelores eenmanszaak. 
Het succes van het project is gebaseerd op de grote 
mate waarin we onze fans als ambassadeurs la-
ten bijdragen via geld, tijd en netwerk. Hierin zijn we 
trendsetter in de not-for-profitsector. 

+ 15.000 mensen samen laten zingen

27 vrijwilligers in drie steden
 
+ € 10.000 inkomsten via vrije bijdrage 
van de fans

Vruchtbare samenwerking met Hal 5 
(Leuven), Handelsbeurs Concertzaal 
(Gent), Unie der Zorgelozen (Kortrijk), 
Muntpunt (Brussel), De Centrale (Gent).

- Leuven Hulpgevangenis: elke maand 
samen zingen met gedetineerden en 
mensen van buitenaf
- De Centrale Gent: elke maand samen 
zingen in het Nederlands met nieuw-
komers vanuit de hele wereld
- SuperSongSlurper: samen zingen 
met een intergenerationeel publiek 
op scholen en familiefeesten

Annelore Camps
annelore@allezchantez.be
+32 472 46 46 77

Zing met ons mee op YouTube, via 
allezchantez.be/zing-met-ons-mee  
of op Facebook: allezchantez

1. Wij organiseren in verschillende Belgische steden 
elke maand open zangsessies = sessies waarvoor we 
alle drempels om te participeren wegwerken. 
2. Wij ontwikkelen zangformules om mensen op externe  
evenementen te laten zingen: festivals, buurtfeesten, 
familiefeesten, teambuildings en school- of rust-
huisactiviteiten.
3. Wij delen onze expertise over cultuurparticipatie, 
community building en sociaal ondernemerschap 
via onze achterban en op sectorevenementen.


