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Muziekliefhebbers houden van muziek
om naar te luisteren, maar vaak ook om
muziek te maken!
Samen muziek maken is prachtig. Het biedt
ontelbare mogelijkheden om te genieten van
muziek, maar het zet bovendien de deur open
om sociale vaardigheden te oefenen en op een
eenvoudige manier met elkaar te
communiceren.

AUDITIES voor
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Heb jij zin om samen te zingen?
Heb je een mooie stem?
Schrijf je dan in voor onze KOORaudities!

Daarom zijn we op zoek naar zangers en
zangeressen, die zin hebben om samen in een
koor te zingen.

Het koor zal onder professionele leiding
staan van Erwin Van Gorp. Erwin heeft al
jaren ervaring opgebouwd als
muziektherapeut in Het GielsBos.
Hij creëerde een gans oeuvre voor en door
mensen met een beperking. Erwin
musiceerde als beroepsmuzikant in
verschillende ensembles en deed in binnenen buitenland heel wat ervaring op.
Hij was onder andere begeleider van FECO,
het Europees orkest voor mensen met een
handicap en music coach van zowel Briezz
(de eerste Nederlandstalige popgroep voor
personen met een handicap) en van De
Bandshakers, een gloednieuwe muziekgroep.

Onze collega Erwin Van Gorp heeft jarenlange
ervaring met muziek en het werken personen
met een beperking. Hij kent de groeikansen die
muziek biedt als de beste.
Erwin start binnen Het GielsBos een nieuw
initiatief om mensen met gemeenschappelijke
achtergrond samen muzikaal te verenigen door
te zingen in een koor.

Koorleider

Hoe inschrijven?
Stuur eenvoudig een mailtje naar:
erwin.vangorp @hetgielsbos.be.
Vermeld hierbij zeker je naam, adres en
telefoonnummer, en waarom je graag wil
deelnemen aan de kooraudities.
Verzend dit mailtje vóór 1 september!
We nodigen je dan uit op latere datum om deel
te nemen aan onze grote koorauditie.

Voor meer info over de audities kan je Erwin
persoonlijk contacteren:
Erwin Van Gorp
Het GielsBos
Vosselaarseweg 1
2275 Gierle
tel. 014 60 12 11
mobiel: 0479 83 23 48
email: erwin.vangorp@hetgielsbos.be

Het GielsBos

Praktisch

Het GielsBos biedt zorg of ondersteuning aan

Voor wie?

kinderen en volwassenen met een
(verstandelijke) beperking en hun

Personen met een (vermoeden van) beperking.

gezin.

Hoe?

Sinds 1978 heeft Het GielsBos een ruime
kennis opgebouwd in het ondersteunen van
personen met een (verstandelijke) beperking.
Alle vragen zijn welkom.

Inschrijven via mail:
erwin.vangorp@hetgielsbos.be vóór 1
september.

Doorheen de jaren hebben we een bijzondere
expertise opgebouwd in inclusief wonen,
dagbesteding, het ondersteunen van personen
met een meervoudige beperking en personen
met een verstandelijke beperking en autisme
en/ of gedrags- en emotionele stoornissen.
We beschikken over een aangepaste en ruime
infrastructuur die ook open staat voor wie niet
bij ons woont.
En belangrijk: we beperken ons niet tot
praten, maar bieden concrete ondersteuning.

Het GielsBos is erkend door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap (VAPH) dat samen
met de zorginspectie toeziet op de kwaliteit van onze
ondersteuning.

Wanneer?
Audities gaan door op maandag- en
vrijdagnamiddag en na afspraak.
Nadien contacteren we de geselecteerden om
repetitiemomenten af te spreken.

Waar?
Het ontmoetingscentrum van Het GielsBos.

Meer info?
Erwin Van Gorp
tel. 014 60 12 11
mobiel 0479 83 23 48
email erwin.vangorp@hetgielsbos.be
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Gezocht:
Zangers en zangeressen
met een beperking
om samen te zingen in een
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