Word ook

partner van het
Het Kortrijks Symfonisch Orkest, kortweg
het KSO, viert in 2018 reeds haar 90jarig bestaan. Het orkest groeide gaandeweg uit tot een volwaardig amateur
symfonisch orkest op hoog niveau.
We verzorgen elk jaar zowel een voorals een najaarsconcert in eigen beheer,
in een goed gevulde Kortrijkse concertzaal.

Het KSO groeit en bloeit, dat heb je als
luisteraar en/of sympathisant
ongetwijfeld gemerkt.

Daarnaast verzorgen we jaarlijks ook 2
tot 3 concerten voor o.m. het Kortrijks
Muziekconservatorium en voor andere
gastheren.

Groeien en bloeien vraagt
echter ook extra middelen voor
partituren, gages, bijscholing, events,
traktaties, infrastructuur, verzekeringen …

Op het repertoire uiteraard werken van
Mozart, Haydn, Beethoven en Brahms.
Maar evenzeer van Fauré, Ravel, Mahler
en Debussy. Of van Sibelius, Prokofiev,
Moussorgski, Shostakovich, etc. tot
Devreese en Cole Porter toe.

Wil je ons hierbij steunen?
Dat kan!
Lees verder en ontdek onze
sponsorformules
voor bedrijven
v.u. Het Kortrijks Symfonisch Orkest vzw, BE 0504.912.615
p/a Lindendreef 19, 8510 Rollegem | info@hetkso.be ©2018
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Als partner van het KSO kan u rekenen op
return die we op diverse wijze invulling geven.
Visibiliteit
Visibiliteit voor uw bedrijf en uw merk op
of via onze concerten en via onze website.

Mozart pakket  Gold partner
Vivaldi  Silver partner

Visibiliteit via KSO concerten
v

Netwerking
Bijwonen van KSO concerten, samen met
uw (professionele) relaties.
Prospectie
Gerichte aanbiedingen aan KSO relaties.
Hiernaast ziet u hoe deze return concrete invulling krijgt al naargelang de gekozen formule.

Praktisch
Sponsorcontracten lopen per cultureel werkjaar, van 1 sept. tot 31 aug. het jaar nadien.
Modelcontracten via bestuur@hetkso.be.

Het KSO op uw bedrijfsevents?

Het KSO kan voor u representatieve opdrachten
op standingvolle wijze vervullen, in diverse muzikale formaties.
De uitkoopsom voor het volledige orkest bedraagt 3.000 euro excl. BTW incl. gage van
dirigent en concertmeester, excl. gages van
eventuele solisten. Formules op maat mogelijk.
Programmavoorstellen via bestuur@hetkso.be.

Haydn  Bronze

Steun ons & geniet in return van:
1

vermelding in programmaboekjes
1

120 cm2

50 cm2

25 cm2

✓

✓

✓

1/50

v

projectie van logo op concerten

v

vermelding logo op affiches

1/25

v

logo op flyers en e-mailings

✓

v

logo op toegangskaarten

naam

van de afficheoppervlakte

16 cm2

Visibiliteit via de KSO website
v

uw eigen tegel op de KSO homepage

v

een gedeelde tegel op de KSO homepage

v

uw logo op een scrollende banner v/d homepage

Beleven van de KSO concerten 1

✓
✓
✓

10

6

4

3

v

aantal gratis toegangskaarten per jaar

v

programmaboekjes voor u en al uw gasten

✓

✓

✓

✓

v

de toelichting vooraf bijwonen met uw gasten

✓

✓

✓

✓

v

met uw gasten een generale repetitie bijwonen

✓

✓

Prospectie faciliteiten
v

uw promotiebanner of vlag op KSO concerten

✓

✓

v

uw promotiestand op KSO concerten

✓

✓

v

uw eigen pagina op de KSO website

✓

v

uw speciale aanbiedingen via email

2

✓

Kostprijs per jaar (excl. BTW)
1
2

€ 1000

€ 500

✓

€ 300

betreft concerten van het KSO in eigen beheer, met een minimum van 2 per jaar.
betreft de KSO musici, steunende leden en KSO publiek die hiertoe hun akkoord gaven ; alle aspecten conform privacy wetgeving

3

€ 150

maximum 2 maal per jaar

