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Voorwoord
Geachte potentiële sponsor,
Voor u ligt de vernieuwde sponsorbrochure van het VU-Orkest. In deze brochure vertellen
wij u graag alles over het VU-Orkest, wat het VU-Orkest zo bijzonder maakt, en hoe u het
orkest kan helpen zijn bijzondere prestaties voort te zetten.
Het VU-Orkest wordt gezien als het meest baanbrekende studentenorkest van Nederland. In
haar bijna 60 jarige geschiedenis stond het orkest garant voor veel momenten die de
Nederlandse amateurmuziek voorgoed veranderden. Het VU-Orkest was het eerste
studentenorkest dat zich aan het grote, laat-romantische orkest repertoire waagde, een
trend die door veel andere amateurorkesten gevolgd werd. Hierover leest u meer op de
volgende pagina’s.
Maar niet alleen muzikaal zet het VU-Orkest zijn beste been voor. Ook maatschappelijk wil
het orkest veel betekenen. Zo speelde het orkest in de afgelopen jaren verschillende
concerten voor kinderen en in het bijzonder een productie voor vluchtelingenkinderen, deze
laatste in samenwerking met de stichting vluchtelingenwerk. Het VU-Orkest is een orkest dat
van alle markten thuis is en geen uitdaging uit de weg gaat.
Wij zijn erg dankbaar dat u een financiële bijdrage voor ons orkest overweegt. Graag komen
wij een keer bij u langs om verdere uitleg te geven over onze activiteiten en de
mogelijkheden voor u om het orkest te steunen. Ook praten we graag over hoe we uw bedrijf
kunnen helpen het maximale uit uw sponsorschap te halen. Voor al uw vragen kunt u
contact met mij opnemen. Dank voor uw overweging en ik hoop snel van u te horen.
Met vriendelijke groet,
Maxim Paulissen
Acquisiteur VU-Orkest 2019-2020
e-mail: acquisiteur@vu-orkest.nl
tel.: +31 (0)6 409 618 98
www.vu-orkest.nl
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Wat is het VU-Orkest?
Het VU-Orkest is het studentenorkest gelieerd aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In
1962 werd het orkest opgericht en stond de eerste jaren onder leiding van dirigent Otto Klap.
Vanaf 1975 stond het VU-Orkest onder leiding van Daan Admiraal, die tot zijn overlijden in
2018 aan het VU-Orkest verbonden zou blijven. Onder Daans leiding verkreeg het
VU-Orkest de baanbrekende positie waar het vandaag de dag om bekend staat. Het
VU-Orkest stond garant voor vele amateurpremières. Zo was het VU-Orkest het eerste
amateurorkest in Nederland dat zich waagde aan de symfonieën van Gustav Mahler en
Dimitri Sjostakovitsj. Ook het baanbrekende Le sacre du printemps van Igor Stravinski werd
door het VU-Orkest als eerste uitgevoerd. Ook na Daans overlijden wil het orkest graag zijn
vooraanstaande positie behouden. Zo zal het orkest zich in januari 2020 aan maar liefst
twee amateurpremières wagen.
Het academisch jaar
bestaat voor het
VU-Orkest uit twee
projecten. Vanaf
september wordt er
gerepeteerd voor
concerten tijdens het
winterproject in
januari met als
hoogtepunt een
concert in Het
Concertgebouw in
Amsterdam. Hierbij
worden vaak
grootse stukken
geprogrammeerd
die een grote orkestbezetting vragen van soms wel 120 musici. Vanaf februari wordt er
gerepeteerd aan een programma dat in juli tijdens ons zomerproject uitgevoerd wordt, zowel
in het binnenland als tijdens de jaarlijkse buitenlandtournee. De tournee is altijd het
hoogtepunt van het jaar en het orkest wordt vaak uitgenodigd door ambassades, bedrijven,
of partners van de Vrije Universiteit. In de zomer van 2018 ging het orkest bijvoorbeeld naar
Letland, om daar namens de Nederlandse ambassade een concert te geven als cadeau
voor het 100-jarig bestaan van het land. Andere landen die het VU-Orkest in de afgelopen
jaren bezocht heeft zijn Oostenrijk, Italië, Hongarije, Servië, Portugal, Rusland en Estland.
Naast ons winter- en zomerproject worden er ook vaak tussenprojecten georganiseerd. Dit
zijn vaak koorprojecten (koorbegeleiding) of maatschappelijke samenwerkingen. Sinds 2017
is het VU-Orkest ook het vaste begeleidingsorkest van de Meezing Messiah, een productie
van de Nederlandse Reisopera waarbij 1000 amateurzangers uit heel Nederland bij elkaar
komen om samen met het koor van de Reisopera en vier topsolisten Händels bekende
oratorium The Messiah te zingen. Met al deze concerten, zo’n negen tot twaalf per jaar,
behaalt het VU-Orkest een jaarlijks bezoekersaantal van 4000 tot 5000 mensen.

Wie spelen er in het VU-Orkest?
Het VU-Orkest stelt studenten in de leeftijd van 18 tot 28 jaar, voornamelijk afkomstig uit
Amsterdam en omgeving, in staat om op zeer hoog niveau muziek te maken. Het VU-Orkest
is een symfonieorkest, bestaande uit strijkers, houtblazers, koperblazers, slagwerk, harp en
toetsen. Omdat de orkestleden via audities aangenomen worden en er oudere leden weer
vertrekken, is de samenstelling van het orkest wisselend en wordt het enthousiasme van het
orkest steeds geprikkeld. Over dit enthousiasme van de musici zei dirigent Daan Admiraal
ooit in een interview met Trouw: “In zo'n studentenorkest werkt het zo: wie het niet meer leuk
vindt, gaat weg. Dus ik heb alleen maar met spelers te maken die het ontzettend naar hun
zin hebben.”
Een deel van de leden is ook op breder
vlak actief. Zo bestaat het achtkoppige
bestuur volledig uit studenten die in het
orkest spelen. Zij kunnen zich een jaar
lang inzetten voor het orkest en dit is
voor hen erg leerzaam. Ook zijn er veel
commissies actief binnen het orkest.
Enkele voorbeelden zijn de
Programmacommissie, die
muziekstukken selecteert voor
aankomende projecten, de
Feestcommissie, die gezellige
activiteiten organiseert voor de orkestleden en de Kamermuziekcommissie, die concerten
organiseert waaraan kleine ensembles, die binnen het orkest gevormd worden, deelnemen.
Dit soort commissies geeft leden de kans om zich naast muzikaal ook op organisatorisch
vlak te ontwikkelen.
Aangezien vrijwel het gehele orkest uit studenten bestaat,
wordt vergeleken met ‘normale’ klassieke concerten een
relatief groot deel van de zaal gevuld met studenten. Dit
zijn voornamelijk vrienden en kennissen van de
orkestleden. Dit maakt de drempel die wordt ervaren om
een klassiek concert te bezoeken een stuk lager. Deze
studenten krijgen bij concerten van het VU-Orkest de
kans om in aanraking te komen met klassieke
symfonische muziek, wellicht voor de eerste keer in hun
leven. Uit enquêtes die afgelopen jaren zijn gehouden
onder het publiek van het VU-Orkest is gebleken dat
ongeveer 35% van het publiek student was. Als orkest
streven we ernaar om de komende jaren minstens
evenveel, al dan niet meer jong publiek aan te trekken.

Waarom het VU-Orkest?
De waarde van muziek wordt vaak onderschat, maar heeft een grote maatschappelijke
functie. Al sinds de oprichting in 1962 speelt het VU-Orkest klassieke muziek op toplocaties
in binnen- en buitenland. Het VU-Orkest profileert zich als baanbrekend en
grensoverschrijdend. Vernieuwing en uitdaging zijn hierin twee belangrijke kernwoorden. Zo
heeft het orkest veel Nederlandse primeurs van klassieke composities op zijn naam staan en
staat het orkest bekend om
de baanbrekende
programmering. Bovendien
vervullen wij een
maatschappelijke rol door
het geven van concerten in
samenwerking met onder
andere Stichting
VluchtelingenWerk en
Kinderrijk. Bovendien trekt
het orkest een gemiddeld
jonger publiek dan reguliere
klassieke concerten. Het
VU-Orkest brengt klassieke
muziek voor iedereen.

Sponsorpakketten
Het VU-Orkest biedt een aantal verschillende sponsorpakketten aan. Deze pakketten zijn
echter aan te passen aan de wensen van uw bedrijf of organisatie. Wij staan er erg voor
open hierover in gesprek te gaan. De sponsorpakketten zijn als volgt:

Sponsor
2.500 euro per jaar
Wil u het VU-Orkest een jaar lang financieel ondersteunen, om zo te zorgen dat studenten
uit Amsterdam en omstreken op het absolute topniveau samen kunnen musiceren? Dan
kunt u sponsor worden van het orkest.
Uw voordelen:
●

●
●

Naamsvermelding in de aankondiging van al onze eigen concertproducties en via
andere digitale kanalen. Dit betekent uw logo op onze posters, flyers,
programmaboekjes en onze website. Ook krijgt u een halve pagina advertentie in de
programmaboekjes.
15 vrijkaarten voor een van de concerten tijdens het door u gesponsorde project.
De mogelijkheid om extra kaarten te bestellen tegen een kortingstarief.

Project sponsor
1.000 euro per project
Heeft u liever interesse om een bepaald project te sponsoren, bijvoorbeeld omdat een
project u of uw organisatie in het bijzonder aanspreekt of in uw stad plaatsvindt? Dan is het
mogelijk om een project te sponsoren. Uw voordelen tellen dan voor een van onze jaarlijkse
projecten. U kunt kiezen tussen het winterproject of het zomerproject.
Uw voordelen:
●

●
●

Naamsvermelding in de aankondiging van het door u gesponsorde project en via
andere digitale kanalen. Dit betekent uw logo op onze posters, flyers,
programmaboekjes en onze website. Ook krijgt u een halve pagina advertentie in het
programmaboekje van het door u gesponsorde project.
10 vrijkaarten voor een van de concerten tijdens het door u gesponsorde project.
De mogelijkheid om extra kaarten te bestellen tegen een kortingstarief.

Hoofdsponsor
Vanaf 7.500 euro per jaar
Als hoofdsponsor draagt u het orkest een zeer warm hart toe. Voor dit warme gebaar krijgt u
veel terug.
● Naamsvermelding in de aankondiging van al onze eigen concertproducties en via
andere digitale kanalen. Dit betekent uw logo op onze posters, flyers,
programmaboekjes en onze website en een paginagrote advertentie in onze
programmaboekjes. Ook wordt u genoemd als partner tijdens het voorwoord van
onze concerten door onze voorzitter.
● Een ensemble optreden door vier spelers (strijkkwartet) bij een bedrijfsevenement
naar keuze.
● 25 vrijkaarten per jaar voor onze concerten.
● De mogelijkheid om extra kaarten aan te schaffen tegen een kortingstarief.
● Een inleiding door een musicoloog op onze concertprogramma’s.
● Verder bieden wij u de mogelijkheid tot het organiseren van uw evenementen rond
onze concerten in binnen- en buitenland. Hierin denken wij graag met u mee.

International partner
Vanaf 10.000 euro per jaar
Als international partner geniet u alle voordelen van een hoofdsponsor, met extra voordelen.
● 40 vrijkaarten per jaar voor onze concerten
● Verder denken wij graag met u mee over het organiseren van bedrijfsgerelateerde
evenementen rond onze concerten in binnen- en buitenland, of het organiseren van
een bijzonder ensemble op een bedrijfsevenement. Hierin denken wij heel vrij, bij het
VU-Orkest alles is mogelijk.

Adverteren
Op een kleinere manier uw bedrijf kenbaar maken bij ons publiek? Dan bestaat er voor u de
mogelijkheid om te adverteren in onze programmaboekjes voor onze winter- of
zomerprojecten. Onze advertenties worden aangeboden tegen vaste jaarlijkse tarieven. U
hebt de mogelijkheid te adverteren per programma of per jaar. Ook kunt u kiezen tussen een
hele pagina A5, een halve pagina of een kwart pagina. Hieronder staan de tarieven voor
advertenties voor het seizoen 2019/2020. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Formaat

Afmetingen (bxh)

Per programma

Per jaar

1 pagina A5

148x210 mm

260

390

½ pagina A5

128x95 mm

165

260

¼ pagina A5

128x47 / 64x95 mm

100

165

Nadere eisen aan de advertentie zijn dat de snijtekens staan op 148,5 x 210 mm, de
kleurvlakken aan elke zijde zo’n 5 mm over de rand lopen en de advertentie er bij
inzoomen ook scherp uitziet.
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