Sponsorbrochure
										

2016-2017

Wat is het VU-Orkest?
Het VU-Orkest is één van de grootste en meest baanbrekende studentenorkesten van Nederland. Vernieuwing
en uitdaging zijn belangrijke kernwaarden, die onder andere tot uiting komen in de muziek die het orkest uitvoert. In januari 2017 speelde het orkest bijvoorbeeld de kolossale Derde Symfonie van Gustav Mahler in een
uitverkocht Concertgebouw! Ieder halfjaar wordt een nieuw programma ingestudeerd dat wordt uitgevoerd in
de mooiste zalen in binnen- en buitenland. Er vinden jaarlijks verschillende concerten plaats in Amsterdam,
Eindhoven en andere plaatsen, daarnaast gaat het orkest iedere zomer op tournee. Met deze concerten, zo’n
9 tot 12 per jaar, bereikt het orkest meer dan 4000 personen. Dit publiek is uniek mede door de grote hoeveelheid jongvolwassenen. Het publieksbereik van het VU-Orkest geeft uw bedrijf een prachtige mogelijkheid
uzelf te laten zien aan een grote en diverse groep. Dit betekent dat u zich als bedrijf ook verbindt met het
enthousiasme, de ambitie en de vernieuwing van het VU-Orkest.

Wie speelt in het VU-Orkest?
Het VU-Orkest bestaat uit ongeveer 80 tot 110 zeer getalenteerde studenten die in hun studententijd muziek
willen maken op het hoogste niveau. Het orkest biedt hen de mogelijkheid zich op muzikaal vlak optimaal te
ontwikkelen. Zo bestaat het bestuur uit acht gedreven bestuursleden die naast hun studie het VU-Orkest die
samen met verschillende commissies de repetities, concerten en de jaarlijkse tournee organiseren. Naast het
spelen in orkestverband, wordt er ook vaak in ensembles opgetreden; op bruiloften en recepties, in Artis of
misschien binnenkort bij uw bedrijf. Naast het feit dat het getalenteerde musici zijn, zijn het ook allemaal young
professionals die na hun studie de arbeidsmarkt zullen bestormen.

“Als

je het totaal en de diverse voortreffelijke solo-partijen hoort, dan is het
duidelijk dat hier muzikanten van klasse
in de weer zijn. Een goede dirigent die
het orkest inspireert en tot muzikale
hoogte voert doet de rest. [...] Wel, zoals
ik hoop te hebben aangegeven met dit
stukje, een concert van het VU-Orkest is
een bezoek zeker waard.”

Nederlands Dagblad (‘86)

Waarom het VU-Orkest?
De waarde van muziek wordt vaak onderschat, maar heeft een grote maatschappelijke functie. Al sinds 1962
speelt het VU-Orkest klassieke muziek op toplocaties in binnen- en buitenland. Het VU-Orkest profileert zich als
baanbrekend en grensoverschrijdend. Zo heeft het orkest veel Nederlandse primeurs van klassieke composities
op zijn naam staan en de projecten die uitgevoerd worden staan 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, en door op te treden in verzorgingshuizen. Uw naam verbinden
aan het VU-Orkest is uw naam verbinden aan de kunst en de maatschappij.

Sponsormogelijkheden
Hoofdsponsor:
Als hoofdsponsor steunt u het VU-Orkest gedurende langere tijd. Uw naam is dan verbonden aan die van het
orkest.
Projectsponsor:
Jaarlijks worden twee grote projecten georganiseerd, ‘s winters en ‘s zomers. Daartussen vindt er vaak een
koorproject of ander project plaats. U kunt een project sponsoren dat u bijzonder aanspreekt, omdat het uw
doelgroep bereikt of omdat het concert in uw stad plaatsvindt.
Sponsoring in natura:
Een diner op tournee of een PR-bijdrage door uw bedrijf: u kunt op allerlei mogelijke manieren het VU-Orkest
helpen. Benieuwd wat uw bedrijf voor ons kunt betekenen? Neem dan contact op!
In overleg noemen wij uw bedrijfsnaam op onze:
- posters ± 500 stuks 							

- programmaboekje (zie advertentieruimte)

- flyers ± 7500 stuks 							

- website (vu-orkest.nl)

- social media (berichtbereik tot 30.000 per week)

Ook kunt u van de volgende mogelijkheden gebruik maken:
- vrijkaarten
- receptie bij concert
- ensembles op locatie
Ensembles
Wij kunnen speciaal voor uw bedrijfsevenement een ensemble samenstellen: een lunchconcert, maar ook voor een borrel, feest of receptie. Het is dus mogelijk om via het VU-Orkest een groep musici in te huren die uw activiteiten van een
muzikale omlijsting kunnen voorzien.
Advertentieruimte programmaboekje
Oplage: rond de 3500 stuks per jaar

Formaat 			

Afmeting 		

Prijs per programma 		

Prijs per jaar (2 programma’s)					

1 pagina A5 			148x210 mm 				€240 					€360 		
1/2 pagina A5 			128x95 mm				€150 					€240
1/4 pagina A5 			128x47/64x95 mm			€90						€150

“

De lichting van 2017 is verbluffend sterk. [...] De duidelijk zichtbare concentratie van al die jonge mensen droeg in hoge mate bij
aan de zeggingskracht van deze, door het publiek gebiologeerd
genoten uitvoering. ”
							Eindhovens Dagblad (‘17)

Contact
VU-Orkest
Uilenstede 106
1183 AM Amstelveen
www.vu-orkest.nl
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M: acquisiteur@vu-orkest.nl
T: 06-40961989

