Factsheet Conforto
Conforto wil troosten, verbinden en naar de toekomst kijken.
Het speciaal samengestelde programma is voor mensen die persoonlijk zijn geraakt door corona.Deze virale tijden
vragen om prachtige, troostrijke en vitale muziek. Conforto heeft een weg gevonden om u hiervan live te laten genieten.
Veilig
Conforto kan door haar bescheiden opzet veilige uitvoeringen geven volgens geldende RIVM-maatregelen. Bij elk concert is
het mogelijk om een (live) stream te verzorgen zodat het concert ook online kan worden bijgewoond of later teruggekeken.
Voor : Uitvaartorganisaties
Uw cliënten konden en kunnen nog altijd geen gezamenlijk afscheid nemen van hun dierbare. Families en vriendenkringen
zijn groter dan het aantal mensen dat aanwezig mag zijn. In de rouwverwerking kan het helpen om op een later moment
nog gezamenlijk afscheid te nemen. Een troostrijk concert met prachtige muziek en poëzie biedt hiervoor een mogelijkheid.
Concerten kunnen voor de nabestaanden van één dierbare worden gespeeld, maar ook worden aangeboden aan een
bredere klantenkring.
Voor : Particulieren
U heeft niet met elkaar afscheid kunnen nemen van uw dierbare. Een concert op een later moment kan alsnog een
gedeelde ervaring in de rouwverwerking bieden. Conforto speelt (delen uit) haar programma tijdens een
herdenkingsbijeenkomst voor, of een uitvaart van een dierbare. In overleg kan (ook op korte termijn) het programma
worden aangepast, bijv. met andere teksten of een eigen muziekstuk.
Voor : Zorginstellingen
De corona-periode had en heeft nog altijd een diepe impact op de zorg en haar medewerkers. De enorme druk waaronder
in deze sector wordt gewerkt, maakt dat er weinig ruimte kan zijn voor het verwerken van deze moeilijke tijden is voor u en
uw medewerkers. Conforto verzorgt een herdenkingsconcert met toepasselijke, troostrijke teksten van dichteres Hanneke
van Eijken.
Voor : Concertpodia
Wellicht heeft u uw programmering moeten annuleren, nu grotere gezelschappen niet meer corona-proof kunnen spelen
en financieel niet meer zijn te betalen vanwege een beperkt aantal toehoorders. Het Conforto Ensemble biedt twee
programma’s van ruim een uur met ‘troost’ als rode draad. Bekende en minder bekende klassieke werken zijn speciaal voor
dit ensemble bewerkt zodat ze kunnen worden uitgevoerd in kleine bezetting. Daarnaast klinken teksten van de
Nederlandse dichteres Hanneke van Eijken.

Tarieven Conforto
Uitkoop Ensemble 1 concert
Uitkoop Ensemble per dagdeel
Extra werken (eigen verzoek), per werk (max. 4 min)

excl. BTW
€
2.000
€
2.500
€
350

Livestream (+ opname op USB/DVD)
Registratie (gemonteerde opname) met DVD/USB stick/WeTransfer link
Livestream + registratie (DVD/USB/WeTransfer)

€
€
€

incl. BTW
€
2.180
€
2.725
€
350

500 €
750 €
1.000 €

Prijzen zijn Inclusief: een concert volgens vastgesteld , kosten ensemble, kosten repetitietijd
Niet inbegrepen: zaalhuur, extra materiaalkosten etc.
Indien uw budget niet toereikend is, denken wij graag vanuit onze expertise mee over fondsenwerving.

Randvoorwaarden:
Benodigde oppervlakte: 35 m2 voor 7 musici en sopraan

Fair practice code
Conforto houdt zich aan de Fair practice code (https://fairpracticecode.nl/nl). Dat betekent dat wij ernaar streven de
makers een eerlijk tarief te betalen.

605
908
1.210

