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Introductie
OrchestraTaar ontstond in september 2014 onder leiding van dirigent Yann Gyssels. We zijn een Gents
gitarenorkest en hebben inmiddels een uitgebreid en gevarieerd repertoire opgebouwd waarmee we
reeds vele concerten vulden.
Zo treden we regelmatig op in en rond Gent, en speelden we vorig jaar in Frankrijk samen met
verschillende andere gitarenorkesten, in een reeks concerten naar aanleiding van de viering van het
twintigjarig bestaan van "Guit'art" (Yonne). Aangezien met 150 gitaristen op een podium zitten een
wonderbaarlijke ervaring is, rijpten al snel de plannen om zelf een uitwisseling te organizeren.
Dit was de aanleiding tot een driedaagse concertreeks, waarbij verschillende (inter)nationale
gitarenorkesten zowel samen als apart een divers repertoire zullen brengen.
Hiermee hopen we om jong en oud kennis te laten maken met de mooie klanken van de klassieke gitaar,
en zowel nationaal als internationaal die gitaar te promoten.
Tussendoor bieden we de verschillende orkesten de mogelijkheid om elkaar en de Stad Gent beter te leren
kennen, en voorzien we verschillende workshops en andere activiteiten.
Om dit alles mogelijk te maken en de orkesten een aangenaam verblijf aan te bieden, hebben we uw
steun nodig. We stellen we u dan ook graag onze sponsorpakketten voor.
In deze brochure kan u alle nodige informatie terugvinden, zoals het programma en de mogelijke
pakketten, samen met de reservatie- en contactgegevens.
Hopelijk mogen wij u verwelkomen op één of meerdere concerten,
Met muzikale groeten,
OrchestraTaar VZW
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Programma

Vrijdag 28/10/2016
We starten het festival in de Christus Koning Kerk (Rerum-Novarumplein, 9000 Gent).
Daar zal het Franse gitarenorkest Orchestre de
Guitares de Provence een deel uit hun omvangrijke
repertoire brengen.
Door het gebruik van klassieke gitaren in combinatie
met enkele speciale gitaren (zie foto) op maat
gemaakt voor hen, heeft het orkest een prachtige
unieke klank.

Zaterdag 29/10/2016
Op de tweede dag van het festival, verwelkomen we het Tsjechische gitarenorkest Pražský Komorní
Kytarový Orchestr.
In de Sint-Macharius Kerk (Prooststraat, 9000 Gent)
zullen we samen met hen een goedgevuld programma
brengen.
Het orkest staat bekend om zijn unieke kijk op
filmmuziek en muzikaal grensoverschrijdende swing en
pop.
Niet alleen in Tsjechië, maar ook in onder andere
Frankrijk, Duitsland en zelfs Hong Kong hebben ze al opgetreden. We zijn dan ook erg trots om
samen met hen te spelen in Gent.
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Zondag 30/10/2016
We sluiten het festival af in Muziekcentrum De Bijloke (Jozef Kluyskensstraat 2, 9000 Gent)

Alle orkesten zullen zowel samen als apart zorgen voor een
onvergetelijke avond in de prachtige concertzaal van De
Bijloke.
We starten het concert met de drie orkesten die elk
afzonderlijk nog eens het beste van zichzelf laten horen.

Op het einde van de avond zullen alle 70 gitaristen samen op één podium te bewonderen zijn!

Gedurende de drie dagen zullen we met OrchestraTaar uiteraard ook elke avond zelf een greep uit
ons repertoire brengen. Verwacht u alvast aan een gevarieerd programma met een vleugje klassieke
muziek, swingende jazz, vurige Spaanse nummers en veel meer!

Zowel zaterdag als zondag, voorzien we overdag naast de repetities ook verschillende workshops en
activiteiten voor de orkesten. De muzikanten kunnen zo elkaar beter leren kennen en hun eigen
kennis verrijken.
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Sponsorpakket
In alle sponsorpakketten is het volgende inbegrepen:

Logovermelding op het drukwerk
(Afhankelijk van pakket: programmaboekjes, tickets, flyers, affiches)
Verkrijgen van tickets
(Het aantal varieert naargelang het pakket)
Beamer projectie in zaal
Vermelding op website (www.orchestrataar.be)

Voorwaarden
1

Alle publiciteit wordt aangeduid door de vzw OrchestraTaar in samenspraak met de sponsor.
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De sponsor levert de nodige spandoeken en promomateriaal en dient zelf in te staan voor de plaatsing
tenzij anders overeengekomen met OrchestraTaar VZW.
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De sponsor dient zich te houden aan de richtlijnen van de vzw OrchestraTaar.
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Tickets worden enkel toegestuurd na ontvangst van uw betaling.

5

Het sponsorcontract is van kracht na volledige betaling van de overeenkomst.
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Overzicht sponsorpakketten
Diabelli
750+ Euro

Segovia
350-500 Euro

Drukwerk
Vermelding op
Affiches
Flyers (voorkant)
Tickets
Programmaboekjes A5 (voorkant +
logo&tekst in boekjes)

Drukwerk
Vermelding op
Affiches
Flyers (achterkant)
Programmaboekjes A5 (logo+tekst)

Tickets
Verkrijgen van 5 combi-tickets
(Voorbehouden plaatsen)

Tickets
Verkrijgen van 3 combi-tickets
(Voorbehouden plaatsen)
(Bij sponsoring van 500 Euro: 4 combitickets)

Extra
-

-

Beamer projectie in zaal
Vermelding op website
Bezoek achter de schermen in
Muziekcentrum De Bijloke, op
zondag voor 5 personen
Eigen promotiemateriaal, zoals
promotiestand, banner(s), e.d.
plaatsen tijdens de concerten
(hoeveelheid /locatie in overleg
met OrchestraTaar vzw)

Extra
-

Beamer projectie in zaal
Vermelding op website
Bezoek achter de schermen in
Muziekcentrum De Bijloke, op
zondag voor 3 personen
(Bij sponsoring van 500 Euro: 4
personen)
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Pujol
150-300 Euro

Yepes
50-100 Euro

Drukwerk
Vermelding op
- Flyers (achterkant)
- Programmaboekjes A5 (logo)

Publiciteit
Vermelding op
- Programmaboekjes A5 (logo)

Tickets
Verkrijgen van 2 combi-tickets
(Voorbehouden plaatsen)

Tickets
Verkrijgen van 1 ticket op dag naar keuze
(Voorbehouden plaatsen)

Extra
-

Extra
-

Beamer projectie in zaal
Vermelding op website

Beamer projectie in zaal
Vermelding op website

Boccherini
Pakket op maat
Naast onze standaard pakketten, is het steeds mogelijk om in overleg andere voorwaarden samen
te stellen.
Sponsoring in natura kan ook besproken worden (catering overdag voor de muzikanten,
licht&geluid tijdens concerten, workshops, ... )
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Contactgegevens

Indien u ingaat op één van onze sponsor pakketten, wat wij erg zullen waarderen, vragen we het
formulier op de volgende pagina, samen met uw logo en bedrijfsnaam, te mailen naar
orchestrataar@gmail.com.
Aarzel niet ons te contacteren mocht u nog vragen hebben of om andere mogelijke sponsorformules te
bespreken.

Contact
E-mail

orchestrataar@gmail.com

Contactpersonen:
Yann Gyssels

+32 475 58 82 70

Sarah Vermeulen

+32 474 57 53 04

Els Kuys

+32 472 95 70 40

Luc De Bruecker

+32 472 70 76 60
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Hierbij verklaart ondergetekende mee te willen werken aan het gitarenfestival georganiseerd door
OrchestraTaar VZW.

Dit betekent concreet dat ondergetekende na bevestiging van OrchestraTaar vzw,
een bedrag van

€ zal overmaken op het bankrekening nummer BE94 8910 5415 5514

(BIC: VDSPBE91)

Ik kies hierbij voor het pakket:
Diabelli – Segovia – Pujol – Yepes – Boccherini

Naam bedrijf:
BTW-Nummer:
Naam verantwoordelijke:
Adres:
Postcode – gemeente:
Tel Gsm:
Email:

Opgemaakt op __/__/2016 (Datum)
Handtekening
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