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De senioren (65+) van de Stad Brussel in de schijnwerper !
Brussel, 1 december 2016 – De Stad Brussel roept haar
senioren (65+) op om deel te nemen aan de eerste
editie van de zang- en muziekwedstrijd « Seniors on
stage » die plaats vindt van januari tot maart 2017. De
inschrijvingen voor de audities (solo, duo of trio) zijn
mogelijk tot en met 31 december 2016. De finalisten
mogen een uitzonderlijk concert geven in het Stadhuis
van Brussel. Het gaat hier om een gezamenlijk initiatief
van de Schepen van Senioren, Alain Courtois, en de
Schepen van Cultuur, Karine Lalieux.
Deze wedstrijd richt zich tot zangers (a capella of met
instrumentale begeleiding) en muzikanten, amateurs of
professionals, van 65 jaar of ouder gedomicilieerd op
het grondgebied van de Stad. De inschrijving kan
individueel of in groep (duo of trio maximum) tot en met
31 december 2016 om middernacht. Ze is gratis en kan online gebeuren via het inschrijvingsforumlier
op de website www.seniorsonstage.bruxelles.be.
« De audities vinden plaats in vier culturele centra van de Stad – Bruegel, de Rijke Klaren, Cité Culture
en het Huis van de Creatie – tussen 19 januari en 5 februari 2017 » licht Karine Lalieux toe. Na de
audities worden de voorgeselecteerde personen uitgenodigd om deel te nemen aan de halve finale
op zondag 12 maart in het Huis van de Creatie. “Een unieke gelegenheid om de senioren te onthalen
in deze wijkcentra maar ook om hun talrijke talenten te laten zien !”. De finalisten zullen de
gelegenheid krijgen om op dinsdag 21 maart in het Stadhuis een concert te geven, in aanwezigheid
van de gemeentelijke autoriteiten en een enthousiast publiek. “Elke week heb ik de kans om heel wat
senioren te ontmoeten. Een bron van kennis en levenservaring en heel wat van onze ouderen hebben
trouwens nog artistieke ambities. Eén van de redenen waarom wij het initiatief hebben genomen om
deze competenties in de kijker te zetten want ik blijf overtuigd dat onze wijken uitmunten van
artistiek talent dat verdient om in de spotlight te staan” verduidelijkt Alain Courtois, eerste schepen
van de stad.
Reglement en inschrijvingen : www.seniorsonstage.brussel.be
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