
Update sept 2021

Lieve koorzangers, het is meer dan tijd voor een update! Na een
turbulente periode van overleving en online alternatieven tijdens de
pandemie, is het even stil geweest.
Recent hebben we jullie helaas moeten meedelen dat de vaste
Regiokoren van BlackGospel Experience niet meer zullen terugkomen.
Maar met jullie betrokkenheid, steun en gulle gaven hebben we de
afgelopen 1,5 jaar als bedrijf gelukkig de pandemie kunnen overleven
en kunnen hervormen naar een nieuwe basis om nu door te starten.
Nogmaals heel veel dank daarvoor!

Toekomstplannen | We nemen je nu even mee in de plannen voor de
toekomst, want we willen heel graag weer samen met jullie genieten op het
podium van heerlijke blackgospel en meer.

Nieuw en fris! - CGrep Producties
Zoals eerder vermeld nemen we dus afscheid van de BGE Regiokoren. Maar
omdat omdat we natuurlijk het liefst weer met jullie allemaal willen zingen, gaan
we weer aan de slag met nieuw aanbod in een nieuw, verbeterd format. Dit
kunnen boekingen zijn, en hopelijk gauw ook weer zelf georganiseerde projecten
en concerten. Al deze evenementen en activiteiten worden georganiseerd vanuit
onze nieuwe naam CGrep Producties, het nieuwe/doorstart bedrijf van Clifton,
en het vertrouwde team van vrijwilligers en samenwerkende artiesten. De
nieuwe website cgrep.nl zal ook de plek zijn waar alle informatie over
koorprojecten, evenementen en concerten gepubliceerd zal worden.



BlackGospel Experience
BlackGospel Experience blijft bestaan, maar niet meer als een op koor
gebaseerd product. BlackGospel Experience gaat namelijk door als een nieuwe
gospelgroep met de vertrouwde artiesten Urmie, Joany, Tabasum, André, Clifton,
en additionele bandleden. Sinds enige tijd is deze nieuwe formatie iets
uitgebreid met 3 fantastische backing vocalisten. Samen, als gospelformatie,
gaan zij het repertoire zelfstandig uitdragen en onder deze naam optreden.
‘Vroeger’ waren optredens alleen in combinatie met ons, het gospelkoor. Maar
nu is het koor optioneel en met de backing vocalisten worden de mogelijkheden
daarvoor veel breder.

Voor koorzangers en koren:
Naast dat CGrep Producties het productiebedrijf achter
gospelformatie BlackGospel Experience is, gaat CGrep Producties
nieuwe samenwerkingen aan met project koorzangers en
(gospel)koren. En het aanbod brengen we via twee kanalen:
‘Crowdpowered evenementen’ en ‘Gospel Boost’ 👇

1 Crowdpowered evenementen
Elk koorproject, evenement en concert dat we zelf organiseren wordt gebaseerd
op wat julle als publiek of deelnemers graag willen; het gaat namelijk alleen
plaatsvinden als er genoeg animo (en dus financiële basis) is om het echt te
organiseren. Dit noemen we crowdpowered producties. Jouw stem en die van
iedereen is daarin een doorslaggevende factor.



2 Gospel Boost
En omdat samen zingen gewoon heerlijk, gezond en motiverend is, willen we
ook aandacht hebben voor het samen (in koor) zingen: dit doen we met Gospel
Boost. Met Gospel Boost gaan we werken aan een netwerk van (gospel)koren en
(project)koorzangers, waarmee we samen inspirerende activiteiten willen
organiseren. Eén van die activiteiten zijn Gospel Boost Zangavonden: een avond
voor veel koorzang, tips en trics, solisten van BlackGospel Experience, backing
vocalisten, muzikanten, nieuwe koren leren kennen, maar vooral veel genieten.

Next | Stay tuned!
Heel in het kort is dit een impressie van wat er allemaal op stapel staat. Ook wij
(en veelal onze boekers) zijn helaas gehouden aan regelgeving (zoals o.a.
controle op toegang) en kunnen daardoor niet gemakkelijk op korte termijn los
gaan met activiteiten, hoe graag we dit ook zouden willen. Op korte termijn
overwegen we wel de tweede editie van Virtual Gospel Mass Choir dit jaar nog
online te houden. Verder zal de nieuwe formatie van BlackGospel Experience
zich binnenkort introduceren en kijken we uit naar een nog fijnere
samenwerking met jullie allemaal, de project koorzangers.

De komende tijd gaan we jullie op al deze onderdelen verder informeren, en
zodra er iets op de planning staat laten we het jullie weten!

Tot gauw, God bless!
Groetjes namens Team CGrep Producties
agnes@cgrep.nl
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