Ls,
Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaand persbericht in uw eerstvolgende (digitale-) editie en/of agenda
op te nemen.
Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen en/of sturen wij fotomateriaal.
Vriendelijke groet, Willeke Morren, Projectleider COC Songfestival 2018
COC Amsterdam, tel: 06 23 50 73 68 mail: willeke.morren@cocamsterdam.nl
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSBERICHT
Voorronde Songfestival COC Amsterdam 2018
hosted by Luna Lunettes
Datum:

vrijdag 12 oktober 2018

Locatie:

Muziekcentrum Volta, Houtmankade 336,1013 RR Amsterdam

Tijd:

20.30 – 23.00 uur. Zaal open: 20.00 uur

Entree:

€ 15,-- voorverkoop, leden: € 12,50 (beperkt beschikbaar) €17,50 aan de zaal

We zoeken nog kandidaten!
Meld je aan voor 1-10-2018 bij Willeke Morren (willeke.morren@cocamsterdam.nl) of bij Luna
Lunettes (lunalunettes@gmail.com)

Tijdens de voorronde is er plek voor maximaal 10 kandidaten. Het liedje moet in ieder geval LHBTI+
gerelateerd zijn. Het winnende liedje wordt gekozen door een vakjury en een publieksjury. De
vakjury bestaat uit Merel Moistra (voorzitter van de jury en cabaretière), Reinier ter Harten
(voorman van muziektheatergroep Reindier met expertise popmuziek en zang) en Niki Today (Miss
Travestie Holland 2016 en ambassadeur Pride Amsterdam 2017 met expertise musical en regie). De
publieksjury bestaat uit 15 bezoekers. De winnaar gaat COC Amsterdam vertegenwoordigen op de
finale op 8 december in Amsterdam.
De voorronde is een coproductie tussen COC Amsterdam en Luna Lunettes en wordt gefinancierd
door middel van ticketverkoop en donaties. Iedere donatie is welkom!
Het COC Songfestival zet zich vanuit een creatief perspectief in voor gelijke rechten, emancipatie en
sociale acceptatie van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgender en intersekse personen
(LHBTI) in Nederland door een breed podium te bieden aan tekstschrijvers, componisten en
uitvoerenden. Doel van het COC Songfestival is het genereren en voor het voetlicht brengen van een
breed aanbod aan liedjes met een LHBTI thema.

Algemene info
Aanmelden als kandidaat
Tickets
Doneren

: https://www.cocamsterdam.nl/thema/activiteiten/coc-songfestival
: willeke.morren@cocamsterdam.nl
: https://shop.ikbenaanwezig.nl
: https://www.doneeractie.nl

