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Een van de doelen van Gospel Boost is om
gospelkoren in NL empowerment te bieden.

✓

Dit realiseren we door waar mogelijk ondersteuning te geven,
kennis te delen en collaboratie te faciliteren.

✓

✓

Want wij willen dat jouw gospelkoor nog
verder gaat bloeien en inspireren!

Hallo bestuursleden, dirigent
We leggen graag uit waarom we met
jullie in contact komen en wat een
samenwerking met Gospel Boost
kan betekenen.

Voorbereiding &

Inventarisatie fase
Je hebt, als het goed is, al wat achtergrondinformatie gezien of meegekregen
wat ons geïnspireerd heeft om aan de slag
te gaan met dit initiatief. Nog niet gezien?
Lees het dan hier.

Nederland telt namelijk ongelofelijk
veel koren, waarvan er alleen al
honderden zijn, die zich gospelkoor
noemen. En veel van deze gospelkoren
struggelen met dezelfde issues.

Op dit moment leggen we contact met elk
koor in NL wat we kunnen vinden dat zich
verwant voelt met gospel, om hun uit te
nodigen voor een kennismakingscall en
eventuele klankbordsessies.

In de kennismakingcall horen we graag
wat voor jullie van belang is. Waar je
waarde aan hecht, wat je lastig vindt,
wat juist goed loopt, of wat je grootste
droom is met je gospelkoor.

Waarom doen we dit?
Simpelweg omdat we geloven dat er een
enorme meerwaarde zit in:
1. het verzamelen van feedback,
struikelblokken, behoeften en wensen
2. vervolgens: het delen van kennis,
delen van leerzame ervaringen,
hulpvaardig advies
3. samenwerken, collaboraties, inzet van
expertise en deskundigen

Alle verzamelde feedback geeft richting
aan onze faciliterende ondersteuning,
activiteiten en koorevenementen
Succes » In vele projecten uit het
buitenland zien we terug dat samenwerken en krachten bundelen zorgt
voor een enorme ontwikkeling van de
gospel scene in deze landen. Die Boost
gaan we samen, inclusief jullie medewerking, ook naar gospel liefhebbend
Nederland halen.

Hoe ziet dat er concreet uit?
Ten eerste: Gospel Boost is een project
voor en van ons allemaal. Dus wat het
oplevert zal voor een groot deel afhangen
van de input en feedback die we van jullie
krijgen. Om je een idee te geven wat zou
kunnen:
evenementen in je regio op basis van
samenwerking tussen aantal koren
acties voor het vinden van nieuwe
koorleden
samenwerking met buurlanden met
internationale koorprojecten
tips en tricks voor het opzetten en
onderhouden van je website / social
media
faciliterende rol voor bestuursleden
en/of dirigenten: uitwisseling van
kennis, inspiratie, dirigenten ruil,
gezamenlijke concerten, etc
aanbod om inspiratie op te doen als
koor met koorprojecten
en nog veel meer ideeën, opties..
Maar dit zijn slechts voorbeelden, want
we willen vooral horen van jullie: waar
je hulp bij nodig hebt, zin in hebt om te
organiseren en waarbij we van dienst
kunnen zijn. We hebben samen meer
dan genoeg ervaring om gospel in
Nederland op de kaart te zetten, voor
iedereen en voor alle leeftijden.
Dus! Zin om mee te doen?
Wij zijn er klaar voor!

Wat kun je verwachten
van de kennismakingscall?
De kennismakingcall staat helemnaal
in het teken van jullie gospelkoor.
Dit zijn de mogelijke vraagstukken
om over te sparren tijdens de call:
Sta.va.za.| Hoe gaat het met jullie koor
op dit moment, post-pandemie?
Covid | Op welke manier heeft de
pandemie invloed gehad op jullie koor?
Eventuele gevolgen?
Doelen | Wat zijn de hoofddoelen van
jullie (gospel)koor? Wat is jullie visie?
Korte en lange termijn doelen, streven?
Issues | Waar lopen jullie tegenaan, wat
zijn knelpunten? - in het verleden (zo ja,
hoe opgelost?) en actueel
Behoeften | Wat zijn andere behoeften
bij jullie koor, wat zouden jullie wel
goed kunnen gebruiken?
Wensen | Wat zijn (in een ideale wereld)
jullie wensen voor t koor / perfecte
scenario's voor jullie koor?
Dromen | Waar durven jullie voor jullie
koor van te dromen (ook al lijkt het
praktisch niet helemaal realistisch
haalbaar)?

GET INVOLVED!
Wil jullie gospelkoor ook gebruik maken van de mogelijkheden die er
zijn voor groei, samenwerking en samen genieten van gospelkoorzang?
En dragen jullie gospelmuziek in Nederland een warm hart toe?

Kom, laten we onze krachten bundelen!

Wij gaan graag met jullie in gesprek.
Reserveer hier de kennismakingscall voor jullie
gospelkoor met Clifton, of neem voor al je vragen
gerust contact op met Anne: anne@cgrep.nl
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