
LOGO
U kan uw logo aan ons bezorgen door een pdf-, word-, jpg-, tif-, 
bmp- of svg-bestand van uw logo te mailen naar
sponsoring@artemusicale.be ten laatste twee weken
voor het evenement.

VRIJKAARTEN
Gelieve uw vrijkaarten te reserveren via
sponsoring@artemusicale.be. Uw vrijkaarten worden op de 
naam van uw bedrijf aan de kassa klaar gelegd. Een kwartier
voor de aanvang van het concert worden uw voorbehouden 
plaatsen vrijgegeven wanneer u niet aanwezig bent.

BETALEN
Uw bijdrage kan overhandigd worden aan een lid van Arte
Musicale vzw of kan gestort worden op het rekeningnummer
BE36 7370 1075 1481 op naam van Arte Musicale vzw,
Gundlichstraat 12, 9032 Wondelgem, met vermelding
“Sponsoring Arte Musicale”.

5 GROEPEN IN ARTE MUSICALE vzw 

Arte Musicale vzw verenigt een honderdvijftigal jonge 
muzikanten in 5 muzikale groepen: 

Jeugdorkest Forza Muzica (°1990)
Kamerkoor Furiant (°1995)
Jongerenkoor Furiakanti (°1998)
Dameskoor Furiosa (°2012)
Jeugdkoor Furiale (°2016)

De bestuursleden en oprichters van de groepen 
coördineren alle activiteiten en geven kennis en kunde 
door. Zo biedt de organisatie de kans aan jonge 
bestuursleden om op hun beurt de organisatie van een 
orkest of koor te dragen. 

Arte Musicale fungeert ook reeds jaren als 
concertorganisator in het Gentse of als partner voor 
allerhande culturele projecten. Naast de 5 vaste groepen 
staat Arte Musicale ook in voor muzikaal maatwerk : 
adhoc ensembles en kleine muzikale formaties voor 
allerlei culturele gelegenheden.

Arte Musicale staat voor jong, dynamisch, vurig ! Onze 
missie is musiceren op uitmuntend niveau met aandacht 
voor onverbreekbare vriendschapsbanden van jonge 
mensen.

CIRCLES | JAARCONCERT 25 MEI 2019
20u St.-Catharinakerk te Wondelgem
De jongste stemmen van Arte Musicale zingen alweer de sterren van de 
hemel. Een bruisend concert door Jongerenkoor Furiakanti & Jeugdkoor 
Furiale, vol zuiderse ritmes en ingetogen melancholie.

DANZON | Symfonische orkestdansen 4 MEI 2019

JESU MEMBRA NOSTRI | 19 APRIL 2019
20u St.-Catharinakerk te Wondelgem
Het ingetogen passieverhaal van Dietrich Buxtehude gebracht door 
Kamerkoor Furiant en barokensemble Arcus Coloratus.

20u St.-Catharinakerk te Wondelgem
Muzikale ontmoeting van opzwepende dansritmes in zeer divers 
symfonisch werk. Hoogtepunt is de Danzon nr 2 van de zuidamerikaanse 
componist Arturo Marquez, u gebracht door Jeugdorkest Forza Muzica.

SILENCE | KOORCONCERT 30 MAART 2019
20u Kerk Oude Bareel te Gent
Na het internationale tornooijaar 2018 staat het dameskoor Furiosa
alweer klaar met een uitmuntend A Capella programma  over de mooie 
momenten in het leven ... 

KERSTCONCERTEN 26 DECEMBER 2018
15u en 20u O.L.V. St.-Pieterskerk te Gent
Kerstconcert in sfeervol kader gebracht door 150 uitvoerders. 
We brengen de Gloria van John Rutter en daarnaast een meeslepend 
kerstprogramma van gevarieerd koorwerk en orkestmuziek.

ENKELE HIGHLIGHTS IN 2018-2019

Uw bijdrage wordt gebruikt voor de realisatie van:
het aankopen van dure partituren
een financieel duwtje in de rug voor de jaarlijkse
concertreis
organisaties van concerten en evenementen
de algemene werking van de diverse groepen

WAARVOOR SPONSORING?

onze leden betalen geen lidgeld
u krijgt de kans om reclame te maken voor uw bedrijf
aan een publiek uit Gent en omstreken
u ondersteunt de unieke jongerenwerking van Arte
Musicale vzw

WAAROM SPONSORING?

Wij bieden u de kans om deze projecten net dat ietsje 
meer te geven door uw financiële steun.

Arte Musicale vzw viert in 2020 haar dertigjarig bestaan! 
Maar ook 2019 laat deze vereniging niet zo maar 
voorbijgaan: elke groep plant ook dit jaar weer enkele 
adembenemende concerten en events.

Jeugdorkest Forza Muzica, Kamerkoor Furiant, 
Dameskoor Furiosa, Jongerenkoor Furiakanti en 
Jeugdkoor Furiale danken u alvast voor uw steun.



CONTACT

Arte Musicale vzw
Gundlichstraat 12 - 9032 Wondelgem
www.artemusicale.be
info@artemusicale.be

Stijn De Roo
sponsoring@artemusicale.be

U ondersteunt het werkjaar en alle concertenU sponsort 1 concert

Algemeen

Sponsorverantwoordelijke

SPONSORFORMULES

JAARSPONSORCONCERTSPONSOR

Arte Musicale vzw werkt zonder lidgeld!
We willen hoogstaand musiceren aanbieden aan jonge 
mensen zonder enige drempel : iedereen is welkom.
Om de werking en de kwaliteit te behouden nodigen we u 
graag uit om één van onderstaande sponsorformules uit te 
kiezen en onze kwalitatieve vereniging te steunen.

U wordt concertsponsor en kiest voor aanwezigheid op 1 
Arte Musicale concert of u wordt Jaarsponsor en bent met  
uw bedrijf structureel aanwezig op al onze concerten. 

SPONSORDOSSIER WERKJAAR 2018-2019


