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GENRE

Jazz, singer-song, pop

BIO

Onder de naam ‘Les Chants Elisé’, brengt Elise
Meerburg samen met haar begeleider (op piano of
gitaar) een mix van covers uit jazz-, en poprepertoire.
Elise is opgegroeid in een gezin waar veel folkmuziek
werd beluisterd en gespeeld, heeft klassieke zang
gevolgd aan de muziekacademie De Poel (Gent), maar
zingt intussen meer jazz en is bovendien de
frontvrouw van pop/rock coverband Ultra Vioolet. De
nummers van Les Chants Elisés zijn dus doorspekt van
invloeden en krijgen hierdoor hun unieke klank.
Op zoek naar een aangename muzikale verpozing
voor uw feest? Trakteer dan uw gasten op een uurtje
Les Chants Elisés!

MOTIVATIE

Toen ik over het initiatief van Artiest zoekt Feestneus
hoorde, was ik sterk onder de indruk van hoe dit
concept in zijn eenvoud een goede win-win situatie
biedt voor wie er bij betrokken is. Voor
initiatiefnemers van openbare kleinschalige
evenementen meen ik dat dit extraatje een ideale
stimulans is om hun activiteiten te organiseren en op
een toegankelijke manier een geschikte artiest te
vinden. Daarnaast lijkt het voor de artiesten ook
ideaal omdat er zo optredens binnenkomen, er een
nieuw publiek kan worden bereikt, en er spontane
reclame ontstaat voor je werk. En tot slot wint de
stad, als bindende factor, hier ook bij omdat buurten
en wijken ‘geactiveerd’ worden op initiatief van de
lokale bewoners mét gegarandeerde kwaliteitsvolle
live animatie, wat allemaal bijdraagt tot het imago
van Gent als jonge, dynamische en kunstzinnige stad.
Kortom, dit is een project waar ik als artiest graag aan
wil meewerken!

TECHNISCHE FICHE

Vermits het gaat over een groep met kleine bezetting,
volstaan 2 versterkers, een klein mengpaneel (min. 4
ingangen) en een monitor. Stroom: min. 3 plugs.
Microfoons, staanders en bekabeling voorzien we

zelf.
Dit is voor kleine semi-akoestische optredens zoals
huisconcerten, of in binnenruimtes met een gunstige
akoestiek. Indien het over grotere optredens gaat,
bekijken we dit best afzonderlijk om te zien of er
extra materiaal nodig is.
KIJK EN LUISTER

http://leschantselises.wix.com/band

ADVIES JURY

Volgens de jury is dit eerder jazzy folk dan jazz. Denk
freestyle Laïs. Absoluut een fijne zachtmoedige stem
ondersteund door gepaste muzikale begeleiding. Je
buurtfeest wint aan zachtheid, en in de huiskamer zak
je dieper in de sofa. Zeker een mooie aanwinst voor
Artiest zoekt Feestneus.

CONTACTGEGEVENS

Elise Meerburg
Steendam 80
9000 Gent
0496 92 57 13
Elisemeerburg@gmail.com

