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A musical way of saying that we care

EEN WOORDJE VAN HET TEAM

In tijden van nood en pijn keren we ons vaak tot muziek omwille van haar troostende en opbeurende
kracht. Klassieke muziek is sinds haar ontstaan voor velen een onmisbare steun geweest en is dat ook
nu nog. De gevolgen van de COVID-pandemie en het militaire conflict in Oekraïne wegen (nog
steeds) door op het leven en het geestelijk welzijn van ons allemaal. In een moeilijke tijd als deze is
kunst meer dan ooit nodig om mensen perspectief, hoop en troost te bieden.

Het

Sounds

for

the

Soul-project

brengt

daarom

voor

de

tweede

editie

een

één-op-één

live

muziekervaring voor zij in nood en helpt hen doorheen muziek hun probleem in een nieuw licht te
zien.

Net als bij onze eerste editie bieden wij vanaf mei de mogelijkheid aan alle Brusselaars om een
beroep te doen op Sounds For The Soul, en vanaf het najaar strijken we ook neer in een aantal
steden in Vlaanderen en Wallonië.

EEN MUZIKAAL GESCHENK VOOR DE BURGERS

Hoe voel je je op dit moment?
Zit je ergens mee in de knoop of ga je door een moeilijke periode?

Zit je met liefdesverdriet, voel je je down of eenzaam?
Misschien ben je je job verloren of zelfs iemand die je dierbaar is. Wie weet word je wel knettergek
van je kinderen of maak je je zorgen over je toekomst. Je motivatie zit misschien eerder in een dip of
je krijgt van al dat werken en studeren zoveel stress dat je je liever onder je bed wilt verstoppen. Of
je weet gewoon niet wat je juist voelt, alleen dat het niet ok voelt?

Herken je je in één van de situaties hierboven, dan is deze ervaring iets voor jou.

Het enige wat we van jou vragen is dat je met ons deelt waar je mee zit en wij plannen een
ontmoeting tussen jou en een professionele klassieke muzikant in je vertrouwde huis.

De muzikant zal eerst naar je luisteren en vervolgens live en speciaal voor jou een muziekstuk
brengen. Dit terwijl jij gewoon comfortabel in je favoriete stoel zit.

Je kan het een antwoord in muziek noemen, een weerklank van je emoties. Een manier om vanuit een
andere hoek naar je uitdagingen te kijken. Omdat iedereen wel wat zachtheid verdient...

Wil jij zo'n uniek en volledig kosteloos moment meemaken en woon je in Brussel? (Wij zullen de
oproep vanaf het najaar van 2022 openstellen voor Vlaanderen en Wallonië).

Misschien voel jij je zelf wel helemaal ok maar iemand anders in je omgeving niet?

Meld je aan en wij doen de rest!

DE MUZIKANTEN

De artiesten die naar jouw thuis komen zijn professionele klassieke muzikanten van verschillende
culturele achtergronden die een grote waaier aan instrumenten bespelen. Normaal staan ze op de
grotere

podia

van

Europa

en

daarbuiten

en

morgen

misschien

in

jouw

huiskamer.

Ze

werden

speciaal voor dit project opgeleid om de ontmoeting zo empathisch, aangenaam en respectvol te
laten verlopen. Ze kijken er naar uit om je te ontmoeten.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum : 16 mei 2022 - 30 april 2023
Plaats : Brussel (vanaf Mei 2022) - Vlaanderen & Wallonia (vanaf najaar 2022)
Prijs : Gratis
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