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ZOEKTOCHT NAAR 100 ZANGLIEFHEBBERS VOOR CONCERT MET
DE VLAAMSE BAND K'S CHOICE GESTART
Van 17 t/m 20 november 2022 vindt de vijfde editie van What You See Festival
in Utrecht plaats. Het eerste programmaonderdeel van dit festival over gender
en identiteit is al bekend. Samen met een divers koor van honderd amateur
zangers brengt de befaamde band K's Choice op zaterdag 19 november een
bijzonder concert onder de naam K's Choice - Community Edition naar de
Stadsschouwburg Utrecht. De zoektocht naar deze 100 zangers is nu gestart!
De Vlaamse band K’s Choice brak in de jaren ’90 door met rauwe,
melancholische hits als Not an Addict en Believe. De lead singer van de band vertelde
in 2019 voortaan als man, Sam Bettens, door het leven te gaan. Mede door zijn
toegankelijke vlogs is hij een belangrijk boegbeeld geworden voor de transgender
gemeenschap. K's Choice is al die jaren internationaal blijven toeren en komt nu naar
Utrecht. En ze komen niet alleen! Voorafgaand aan deze avond werkt een bont
gezelschap van honderd zangliefhebbers aan een groots koor, dat live meezingt met
K’s Choice. Trans personen, non-binaire personen, nieuwe Nederlanders, zangers van
een van de vele koren die Utrecht rijk is; dit koor gelooft in kracht van verschillen. Een
uniek project in Nederland dat afsluit met een spectaculair concert.
In oktober en november 2022 krijgt dit pop-up koor van honderd uiteenlopende
mensen vorm. In zes workshopdagen werken zij onder leiding van de Vlaamse
organisatie Zaterdag Zondag toe naar het concert tijdens What You See Festival.
Iedereen is welkom en zangervaring is niet verplicht. Expliciet nodigt het
festival transgender, non-binaire, queer personen en de hele LGBTQIA+ community
uit deel te nemen.
Meer informatie K' Choice - Community Edition | WORKSHOP
Meer informatie K's Choice - Community Edition | CONCERT
Oproep Sam Bettens - K’s Choice
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