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MEER DAN EEN MAAND VOOR HET CONCERT

CHECKLIST VOOR BARS - ORGANISATIE VAN EEN CONCERT

MUZIK1030 BAR - MUZIK@1030.BE - 0479 28 41 31

Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid: mag ik een concert organiseren in mijn café?  
Neem bij twijfel contact op met je verzekeraar. De gemeente en de vzw Arts et Culture 1030 wijzen alle 
verantwoordelijkheid af voor de organisatie, de verzekering en de logistiek van het concert.

Zoek een musiekgroep: 
 Minstens één lid van de groep woont in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
  Je keuze legt de nadruk op artistieke kwaliteit, gelijkheid en is niet discriminerend. 
 De groep trad dit kalenderjaar nog niet op in je bar via MUZIK1030BAR. 
 Overleg met elkaar wat de bar aanbiedt qua muziekinstallatie en wat de noden zijn van de groep.
 De gemeente zorgt niet voor technische ondersteuning. Tip: uitleendienst Rock The City. 
 Bespreek met de groep hoe ze betaald willen worden (minimum €120 per muzikant):  
  via factuur (meest aangeraden)
  via een interimkantoor
  via kleine vergoedingsregeling (KVR) 
 Good to know: omdat de bars sterk geïmpacteerd worden door de coronamaatregelen, betaalt de gemeente  
 €90 en de bar €30 per muzikant. Na het opheffen van de maatregelen en als het project verlengd kan worden,  
 wordt de verdeling €70/€50 (in 2022). 
 Inspiratie voor Schaarbeekse muziekgroepen vind je via 1030.be/MUZIK1030.

Bepaal een datum 
 Je mag maximum 2 concerten/maand organiseren via MUZIK1030BAR. 
 Spreek af met je muzikanten.

MINIMUM EEN MAAND VOOR HET CONCERT

Vul STAP 1 van het deelnameformulier voor bars in en verzend het. De gemeente laat je weten of je in aanmerking 
komt voor steun via MUZIK1030 BAR en betaalt je het aantal muzikanten x €90.

MINIMUM TWEE WEKEN VOOR HET CONCERT

Bepaal de toegangsprijs: 
 Gratis tot maximum €5.  
 Als het concert betalend is, voorzie dan een sociaal tarief van maximum €2. 
Dien ten laatste 5 dagen vóór het concert een licentieaanvraag in via unisono.be (Sabam). 
Gebruik in al uw communicatie onze hashtag #MUZIK1030. 
Maak een Facebook event aan en nodig 1030cultuur, 1030culture en Schaerbeek1030Schaarbeek uit als 
mede-organisator. Zo hebt u een breder bereik en verschijnt uw concert in de agenda van de gemeente 
Als u reclame maakt op Instagram: tag @1030cultuur en @1030be.
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DAG VAN HET CONCERT

Een warm welkom doet beter musiceren. Voorzie drank en indien mogelijk een maaltijd voor de muzikanten  
Je mag het publiek niet verplichten om een maaltijd te consumeren, mocht je die aanbieden. 
Laat de muzikanten STAP 2 van het deelnameformulier voor bars invullen. 
Betaal de groep minimum €120 per muzikant op de afgesproken manier (factuur, KVR, …). 
Vul aan het einde van de avond of ten laatste een week na het concert STAP 3 van het deelnameformulier voor bars 
in en verzend STAP 2 en STAP 3.

ANNULATIE VAN HET CONCERT

Als het concert door gelijk welke vorm van overmacht* niet kan doorgaan, proberen de organisator en de artiest de 
voorstelling te verplaatsen naar een latere datum binnen een redelijke termijn en aan het overeengekomen honorarium.  
Als de nieuwe datum voor het concert vastligt, houdt de caféhouder de ontvangen som voor latere uitbetaling. 
Als er geen nieuwe datum vastligt en bij een annulering meer dan 7 dagen voor het concert, stort de caféhouder het geld 
terug aan de vzw Arts et Culture 1030. 
 
Als het concert niet kan doorgaan door overmacht* aan de zijde van de artiest, ontvangt de artiest geen uitbetaling.
 
Als het concert niet kan doorgaan door overmacht* buiten de artiest en enkel als er daadwerkelijk promotie werd 
gemaakt voor het concert :
 
 bij een annulering minder dan 7 dagen voor het concert en los van een eventuele herplanning, gebruikt de bar  
 het ontvangen bedrag van de gemeente om de muzikanten uit te betalen. Zijn eigen aandeel valt weg. de 
 gemeente controleert de uitbetaling via de vertegenwoordiger van de muziekgroep.
 
 bij een annulering meer dan 7 dagen voor het concert, ontvangt de artiest geen uitbetaling.
 
Duid bij overmacht het juiste vakje aan in stap 2 van het deelnameformulier voor bars.
 
Als het concert niet kan doorgaan, zonder dat er sprake is van overmacht, of als de gemeente stap 2 van het 
deelnameformulier niet ontvangt, moet het aan de bar betaalde bedrag aan de vzw Arts et Culture 1030 worden 
terugbetaald.

 

MUZIK1030 BAR - MUZIK@1030.BE - 0479 28 41 31

1030.BE/MUZIK1030BAR

1030CULTUUR

Brand, ziekte of afwezigheid van de artiest en/of muzikale begeleiders, nationale rouw, natuurrampen, overlijden van een lid van de groep of 
een naast familielid, splitsing van de groep, stakingen, overstroming, ziekte van een lid van de groep, ... en in het algemeen in alle gevallen van 
overmacht zoals gedefinieerd door de gewoonten en wetten die het gevolg zijn van «onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden». 
Als het evenement doorgaat in openlucht, moet de organisator redelijke voorzorgen nemen om het concert in de beste omstandigheden te laten 
doorgaan. De organisator kan zich bij lichte regen niet beroepen op overmacht.

*

VEEL SUCCES!
HET MUZIK1030 BAR TEAM


