Living Curieus
KOSTPRIJS
MOEILIJKHEID
Een podium in je living, quoi? Niets gezelligers toch?
Wil je het heel ambitieus aanpakken? Stippel dan een tournee uit. Programmeer een avond lang
zangers/performers in een tiental woonkamers in je gemeente en laat je publiek zo hun persoonlijke
line-up samenstellen. Een overkoepelend thema voor je Living Curieus Festival is hier wel leuk, met
bijvoorbeeld enkel de focus op Franse chansons, Nederlandstalige gitaarhelden, strijkers, enzover!

Hoe begin je eraan?
De voorbereiding?
Zoek een gastheer/gastvrouw die bereid is zijn/haar woonkamer open te stellen. Ga
vervolgens samen op zoek naar een muzikaal talent dat je wil programmeren in zijn/haar
living. In een huiskamer van 25 m² passen al gauw 35-40 mensen.
Talentvolle singer songwriters genoeg in Vlaanderen (inspiratie vind je misschien op
www.huiskameroptredens.be en www.muziekcentrum.be - maar vooral veel radio luisteren
helpt voor jong muzikaal talent). Of vertrek vanuit de omgekeerde richting. Misschien ken je
fijn jong muzikaal talent en wil je deze van een sfeervol podium voorzien?
Word je eerder warm van het gesproken woord? Heel wat auteurs promoten maar al te graag
hun (nieuwe) romans/poëzie door eruit voor te lezen voor een geïnteresseerd publiek. Via
boekenbijlages in kranten (DM en DS), cultuurprogrammaʼs op radio en tv, websites (cobra.be,
iedereenleest.be...), lokale boekhandels, etc. blijf je op de hoogte van welke auteurs nieuw
werk op de plank hebben. Contacteer de auteur via zijn/haar persoonlijke website, zijn/haar
FB-pagina, zijn/haar uitgeverij... en schets hem wat Curieus is en waarom je oog op hem/haar
gevallen is. Verwacht je niet aan een bestofte voorleessessie zoals uit je vage herinneringen
aan een bibbezoek met de lagere school. Heel wat schrijvers en schrijverscollectieven maken
van het “gesproken woord” een echte belevenis
Ontleen, indien nodig, een extra mobiel toilet om voor de deur te zetten. Wanneer 40 gasten
tegelijk ʻnodigʼ moeten, kan één toilet misschien voor de nodige sanitaire frustraties zorgen.
Zorg voor voldoende comfortabele zitplaatsen. Eventueel vraag je aan je gasten om een
kussentje/krukje mee te brengen.
Vaak geven gemeentebesturen subsidies voor dit soort lokale initiatieven. Vlooi zeker hun
subsidiereglement uit en dien tijdig een aanvraag in.
Voer promo à volonté
Een persberichtje + bel actief lokale journalisten op
Gerichte promo via culturele hotspots: bib, cc, boekenwinkel, cinema, café, academie,

andere culturele verenigingen) : nieuwsbrieven, flyers, affiches…
Uitinvlaanderen.be
Eigen nieuwsbrieven, sociale media, website, Curieuskalender…
Nieuwsbrieven, sociale media, website van bevriende verenigingen +
samenwerkingspartners
iedereenleest.be op FB
Wees fier op je activiteit, praat erover aan de toog, in de bib, aan de kassa, bij de
bakker...
De dag zelf?
Omdat je in een woonkamer “resideert”, zal de ruimte vanzelf al gezellig ingekleed zijn.
Neem fotoʼs, verspreid ze via sociale media, laat afwezigen zien dat ze ongelijk hebben.
Verzamel contactgegevens van de aanwezigen, vraag of ze op de hoogte willen gehouden
worden van jouw Curieusactiviteiten in de toekomst.
De muzikant/performer heeft direct contact met zijn publiek, dus creëer tijd en ruimte voor
een fijne babbel achteraf (hapjes en drank helpen altijd ).

Hou rekening met
Spreek goed af met de gastheer/gastvrouw wat je van hem/haar verwacht. Vermijd zowel
financiële (bv. Wie betaalt aperitiefhapjes?) als organisatorische (bv. Wie vangt de performer
op?) misverstanden. Zorg ervoor dat hij/zij zich betrokken voelt (bv. bij keuze van
concert/voorleessessie), zo zal deze ook maximaal promo voeren voor Living Curieus.
Vraag tijdig Sabam en Billijke Vergoeding aan (https://www.vlaanderen.be/sabam-en-debillijke-vergoeding).
Programmeer je een schrijver? Check dan zeker of het door jou gekozen literair wonderkind in
aanmerking komt voor een subsidie via auteurslezingen (www.auteurslezingen.be).
Zoek samenwerkingspartners
Betrek zeker de lokale cultuurpartners (bib, jeugdhuis, lokale boekhandel of platenzaak bij de
uitwerking en promo van je activiteit. Het is dàt publiek dat je moet bereiken: cultuurminnend
Vlaanderen).
De lokale Oxfam Wereldwinkel werkt vaak graag mee aan een (h)eerlijk aperitief (rum, wijn, en
talloze hapjes in het aanbod).
Bedank je auteur, gastheer/gastvrouw, vrijwilligers, publiek achteraf voor hun aanwezigheid
en warme hulp.

Over de kostprijs
Vergoeding en/of geschenk auteur (tot 100 euro extra subsidie via www.auteurslezingen.be)
Vergoeding en/of geschenk gastheer/gastvrouw
Kopiekosten van flyers en affiches (vraag vooraf de prijs op bij je provinciaal Curieussecretariaat. Het
ontwerp/layout is sowieso gratis)
Sabam en/of Billijke Vergoeding

Over de medewerkers

Veel volk heb je hiervoor niet nodig, maar wel geëngageerd volk.
Je moet durven afstappen op mogelijke lokale samenwerkingspartners, gastheren/-dames,
muziekgroepjes, auteurs… en over Curieus vertellen. Eens je de eerste contacten gelegd hebt, kan
dit de basis zijn voor een op regelmatige tijdstippen terugkerende activiteit.
Als je kiest voor de XL-editie (een Living Curieus Festival), dan heb je uiteraard al wat meer mensen
nodig om het overzicht te bewaren.

Tips
Tips over (bevlogen) auteurs of de nieuwste muziek nodig? Contacteer een van de
Curieusmedewerkers voor meer informatie
Ook VI.BE kan inspiratie verschaffen. Check zeker hun webpagina uit!

Wil je graag zelf een Curieusactiviteit organiseren?
Meewerken aan één van onze projecten? Of aansluiten bij een Curieusgroep? Welkom!
Vrijwilliger worden (https://www.geniaallokaal.be/vrijwilliger-worden)

