GRATIS LIEDJES VAN DE CHIRO VOOR ALLE
KINDEREN
De Chiro werkt graag mee aan de constructieve oplossing die de stad Antwerpen de Antwerpse crèches aanbiedt
voor het betalen van een Sabam-vergoeding. Daarom bieden we de stad 5 van onze kinderliedjes aan om toe te
voegen aan de CD voor kinderdagverblijven met kinderliedjes die vrij zijn van auteursrechten.
In de Chiro wordt veel en graag gezongen én worden vele kinderliedjes gemaakt. Al die liedjes kunnen gebruikt
worden zonder kosten te betalen aan Sabam of Billijke Vergoeding, zodat Chirogroepen hun activiteiten kosteloos
kunnen organiseren. En dat vinden we maar normaal ook!

Deze morgen kondigde Leen Verbist, Schepen van jeugd van de stad Antwerpen, in het Radio 1-programma Peeters en
Pichal aan dat de Stad Antwerpen de kinderdagverblijven een CD zal schenken met kinderliedjes die gebruikt kunnen
worden zonder hiervoor rechten te moeten betalen. De Chiro ondersteunt deze actie graag en schenkt daarom kinderliedjes
uit haar uitgebreide repertoire voor deze CD.
“Als Chiro zijn we blij met zo’n constructieve oplossing”, zegt Els Lenaerts, nationaal voorzitster van de Chiro. “Het zou toch
niet mogen dat er moet betaald worden om kinderen te laten genieten van muziek. In de Chiro wordt veel en graag naar
muziek geluisterd en meegezongen. We componeren en zingen dan ook regelmatig nieuwe liedjes in. Zonder
auteursrechten of Billijke Vergoeding, want we vinden dat een streepje muziek om het leuk en gezellig te maken, onze
groepen niet op kosten mag jagen.
Dat we horen van groepen dat Sabam komt controleren wanneer ze een kinderfuif of een muziekquiz organiseren tijdens de
activiteitennamiddag, vinden we dan ook al te gek. We moeten kinderen zorgeloos kunnen laten genieten van muziek. Het
is niet alleen plezierig, maar traint onbewust hun geheugen en helpt hen bij het verder ontwikkelen van hun taal.”
In het verleden produceerde de Chiro regelmatig CD’s met de eigen Chiroliedjes. Op elke CD staan er ook liedjes die
gemakkelijk buiten de Chiro-context gebruikt kunnen worden. De Chiro koos ervoor om de liedjes te schrijven met groepjes
vrijwilligers die niet aangesloten zijn bij Sabam. Hierdoor moeten er ook geen auteursrechten betaald worden als
Chirogroepen (of kinderdagverblijven,...) deze liedjes spelen.
Daarom biedt de Chiro graag 5 van haar kinderliedjes aan de stad Antwerpen aan. De liedjes zijn klaar,ingeblikt, afgewerkt
en hip. Want niet alleen oude kinderliedjes kunnen vrij zijn van auteursrechten. Er is ook nood aan nieuwe, actuele
kinderliedjes die vrij van auteursrechten (en dus kosten) overal en altijd kunnen gespeeld worden. De liedjes zijn ook
downloadbaar gemaakt op de website van de Chiro: www.chiro.be
EINDE PERSBERICHT

Contactpersonen
Verantwoordelijken voor alle perscontacten Chirojeugd Vlaanderen VZW:
► Hans Bouwen
Directeur Chiro
Tel.: 03-231 07 95 of 0476-66 29 12
Mail: hans.bouwen@chiro.be
► Karolien Frederickx
Nationaal secretaris
Tel.: 03-231 07 95 of 0494-63 67 85
Mail: karolien.frederickx@chiro.be
PRAKTISCH
De gratis liedjes kunnen gedownload worden op de website van Chirojeugd Vlaanderen (www.chiro.be). Al onze CD’s zijn
te koop bij De Banier (www.debanier.be), de Chirowinkel.
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CHIROJEUGD VLAANDEREN
Chirojeugd Vlaanderen is met ruim 95 000 leden en 970 Chirogroepen de grootste jeugdbeweging van Vlaanderen.
De Chiro wil op verschillende plaatsen in Vlaanderen en Brussel kinderen en jongeren in hun vrije tijd bijeenbrengen. We
willen hierbij alle kinderen en jongeren aanspreken, ongeacht hun sociale of culturele achtergrond, ongeacht hun fysieke
of intellectuele capaciteiten.
Via spel willen we kinderen en jongeren ervaringen laten opdoen, leren samenleven, hen een kijk bieden op zichzelf en de
wereld. De Chiro wil een leerschool voor het leven zijn. Spel wordt een manier van leven.
De Chiro is geen eiland, maar wil betrokken zijn op de brede gemeenschap. We willen jongeren ertoe aanzetten om een
engagement op te nemen in de buurt en de samenleving. We willen hen vormen tot geëngageerde en kritische
wereldburgers.
Met alle groepen samen bouwen we aan één jeugdbeweging. De Chiro wil een jeugdbeweging zijn die trouw blijft aan de
leefwereld van kinderen en jongeren enerzijds en aan haar inspiratie anderzijds. Onze Chirodroom is vertaald in een
aantal waarden (rechtvaardigheid, graag zien en innerlijkheid). Via onze Chiromethoden (de participatieve, de
gemeenschapsgerichte en de intuïtieve methode) willen we die Chirodroom waarmaken.
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