Algemene Informatie: Huiskamerconcerten
Concept:
Met reeds enkele huiskamerconcerten als ervaring start Het Verloren Akkoord nu met een eigen
concept. Een ‘full concept’ project waarbij een programma wordt voorzien in samenhang met hapjes
en drankjes in een gezellige, sfeervolle setting met een luisteroptreden waarbij gezelligheid op de
eerste plaats komt.
Het doel van de huiskamerconcerten is om ervoor te zorgen dat vrienden en familie samenkomen.
Vaak is de grens te groot om een feest te organiseren of om een maaltijd te voorzien voor de hele
familie. Het is dan ook de bedoeling dat het gastgezin zo weinig mogelijk moet doen de avond zelf. Een
team wordt voorzien om hapjes en drank te schotelen, de huiskamer klaar te stomen en terug op orde
te zetten. Het gaat zelfs zo ver dat u als gastgezin geen financiële lasten heeft.

Verloop van het programma:
Wanneer de datum en startuur van de avond vastliggen, wordt een programma opgesteld waarin, in
grote lijnen, wordt weergegeven hoe de avond eruit ziet. Wanneer het startuur bijvoorbeeld 19:30 uur
is ziet de avond er als volgt uit:
●
●
●
●
●
●

19:30 : Toekomen publiek
○ Welkomstdrankje (Cava of fruitsap)
19:30 → 20:00:
○ Eerste 2 hapjes (keuze uit hapjesgamma)
20:00 → 20:45:
○ 1ste deel van het optreden van Het Verloren Akkoord
21:15 → 21:45:
○ Pauze met 2 hapjes
21:45 → 22:30:
○ 2de deel van het optreden van Het Verloren Akkoord
22:30 → … :
○ Er volgt nog een eindhapje

Prijs:
Hierboven las u dat u als gastgezin geen financiële lasten heeft. Daarmee bedoelen we dat u niet moet
opdraaien voor de kosten van de muziek/drank/hapjes.
Ons aanbod draait namelijk rond een inkomprijs die de genodigden betalen voor een ‘toegangsticket’
tot het huiskamerconcert. De prijzen zijn als volgt:
Volwassene:
Kinderen tot en met 12 jaar:
Gastgezin:

15 euro
10 euro
0 euro (volledig gratis!)

In deze prijs zijn een welkomstdrankje (cava of fruitsap), de muzikale omlijsting en de hapjes
inbegrepen. En uiteraard ook de gezellige avond die daaruit voortkomt!

Op die manier worden de kosten gespreid, en hoeft u zich als gastheer/gastvrouw geen zorgen te
maken over het kostenplaatje.
Het enige dat we van u verwachten, is dat u ons kan beloven dat er minimum 25 mensen aanwezig
zullen zijn exclusief het gastgezin en dat de mogelijkheid aanwezig is om deze mensen een plaats te
geven. Zoniet wordt per toeschouwer minder dan 25 een kost van 15 euro aangerekend.
De grootte van de ruimte wordt telkens samen met u bekeken, over wat waar komt (bar, muziek,
toeschouwers,…). Op die manier botsen we de dag zelf niet op praktische problemen omtrent ruimte
en eventueel een tekort aan stoelen.
Indien u zelf te weinig stoelen zou hebben, kunnen deze stoelen voorzien worden door ons.

Drankgamma:
Voor, tijdens de pauze en na het optreden wordt een bar voorzien met volgend assortiment en prijzen:

● Non-alcoholisch
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Plat water
Bruiswater
Coca-Cola
Coca-Cola Zero
Ice-Tea
Fruitsap
Tonic
Koffie
Thee (Yellow tea)

€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5
€ 1.5

● Alcoholisch
o
o
o
o
o
o

Pils
Cluysenaer blond (streekbier uit Kluizen)
Cluysenaer donker (streekbier uit Kluizen)
Rode wijn
Witte wijn
Gin Tonic

Hapjesgamma:
●

Zout

o
o
o
o
o
o

Zalmrolletjes met Philadelphia, rucola, rode ui in een wrap
Minipizzatjes
Parmaham met meloen
Tomaat-mozzarella-basilicum
Soep van aardpeer met crumble van Serranoham
…

€ 1.5
€ 2.5
€ 2.5
€ 2.5
€ 2.5
€6

●

Zoet
o
o
o

Chocomousse
Fruitsla
...

Dankzij Fien Van Hoecke (afgestudeerd aan Spermalie, en supergoed in lekker eten maken) zal deze
lijst nog groeien! U kan altijd voorstellen doen voor andere hapjes, en dan kunnen we samen eens
kijken wat mogelijk is.

Benodigdheden ter plaatse:
Graag hadden we gebruik kunnen maken van enkele huiselijke toestellen zodat de gang van zaken vlot
kan verlopen
●
●
●
●
●
●

Koffiezet
Waterkoker
Microgolfoven
Oven
Indien u een gestemde akoestische piano heeft, bespelen we deze graag!
Als u genoeg stoelen heeft voor het aantal aanwezigen, het juiste aantal stoelen

Hopelijk hebben we jullie interesse verder doen wekken aan de hand van deze beknopte uitleg!

Wil je een datum prikken of zijn er vragen? Aarzel dan niet ons te contacteren!
info@hetverlorenakkoord.be

Vele groeten,
Het Verloren Akkoord

