Beste muziekliefhebber,
Al vijftien jaar verenigt het Neretva Ensemble muzikanten die met veel plezier samen musiceren en tweemaal per
jaar naar buiten treden met een concert. Het reilen en zeilen van de organisatie wordt gedragen door
(onbezoldigde) vrijwilligers. Concerten en occasionele fundraisingactiviteiten genereren de broodnodig inkomsten
om onze werking te kunnen voorzien. Een cruciale uitgavenpost betreft de aankoop van partituren. Het uitvoeren
van muziek waarop nog auteursrechten gelden, kan voor een klein ensemble een grote investering zijn. Zo
bedraagt de totaalkost van de partituren voor het eindejaarsconcert 2018 bijna €750.
Daarom zijn we op zoek naar sponsors die ons specifiek voor de aankoop van een partituur een duwtje in de rug
willen geven. Concreet: u kiest een muziekstuk uit ons programma dat u nauw aan het hart ligt en waarvan u de
partituur (of een deel ervan) wil financieren.
Als sponsor krijgt u :
● een eervolle vermelding in het programmaboekje van eindejaarsconcert 2018, met vermelding van het
stuk dat u voor ons gesponsord heeft. Indien gewenst kan u ook een kort stukje schrijven waarom u
voor dit stuk koos.
● voor bedrijven/organisaties: uw logo in het programmaboekje van eindejaarsconcert 2018
● een glaasje cava tijdens eindejaarsconcert 2018
● voor een sponsoring vanaf €50: 1 gratis ticket voor eindejaarsconcert 2018
(per extra €50 een extra gratis ticket: €100 = 2 tickets, €150 = 3 tickets, … )
Hieronder vindt u de lijst met partituren die we aankochten voor ons eindejaarsconcert, met de aankoopprijs:
o How To Train Your Dragon – J. Powell (€69,93)
o Ben Hur – M. Rozsa (€108,70)
o Rabbi Jacob – V. Cosma (€208,70)
o Suite from Far and Away – J. Williams (€349,66)
Het bedrag dat u stort, hoeft niet de volledige aankoopprijs van het door u gekozen stuk te dekken. Meerdere
personen kunnen bijdragen aan de aankoop van eenzelfde partituur. Indien u liever instaat als enige sponsor voor
een specifieke partituur, kunt u ons vooraf contacteren om na te gaan voor welke partituur we nog geen sponsor
vonden. Uiteraard is het ook mogelijk om een bijdrage te storten zonder een specifiek muziekstuk voor ogen, of om
met uw bijdrage meerdere partituren aan te kopen.
Wilt u ons helpen om onze partituren te financieren? U kunt uw bijdrage overmaken op ons rekeningnummer
BE65 0882 5174 4596 met vermelding “sponsoring + het betreffende muziekstuk”. Indien u graag wil bijdragen aan
onze partituren maar geen specifiek muziekstuk voor ogen heeft, vermeldt u eenvoudigweg “Sponsoring
partituren”.
Nodeloos te zeggen dat uw steun onnoemelijk veel voor ons betekent. Voor een klassiek vrijetijdsensemble als het
onze zijn partituren een cruciale voorwaarde om te kunnen doen waarvoor we bestaan: muziek spelen. In naam
van alle Neretvanen willen wij u alvast van harte bedanken.
Met warme groeten,
Het Neretva-Bestuur

