Vier de
vriendschap!
Word Partner van
philharmonie zuidnederland.

Onmisbaar, uniek
en innovatief
philharmonie zuidnederland is een ambitieus,
professioneel symfonieorkest waar bevlogen
musici met veel zorg en enthousiasme de mooiste
concerten geven.
EXCLUSIEF CONCERT

Een orkest met passie
Het orkest wordt alom geprezen om zijn
kwaliteit en samenspel. Met een uitgebreid
educatieprogramma en prikkelende, innovatieve projecten laat het orkest ook nieuwe
generaties kennismaken met klassieke
muziek.

DMITRI LISS

NIEUWSGIERIGE NEUS

Paul Voncken, voorzitter stichting Vrienden
van philharmonie zuidnederland: ‘Ik ben
opgeleid als schoolmusicus en koordirigent.
Ik vind het enorm belangrijk dat iedereen,
maar vooral de jeugd kan kennismaken met
ons muzikale cultuurgoed. Het geeft mensen
een bredere kijk op het leven en opent deuren
van een materiële naar een meer spirituele
wereld. Als ik kijk naar de uitgebreide educatieve programma’s van dit orkest, maar
ook naar de innovatieve concertvormen als
i-Classics, de nieuwe manieren van presen
teren en het gebruik van sociale media,
dan denk ik: dat doet philharmonie
zuidnederland op een heel eigentijdse en
laagdrempelige manier.’

“Wij waren bij een mooie

familievoorstelling van het
orkest. Als je dan naar die
kinderkopjes keek, hoe
geïnspireerd en blij ze waren,
dan denk je: daar doe je het
gewoon voor.
Peter Seuren en Marie-José Hoefnagel,
Partners sinds 2016.

PARTNERDINER

Culturele verrijking
Stefan Rosu, intendant en bestuurder
philharmonie zuidnederland: ‘Voor mij
persoonlijk is symfonische muziek de
mooiste kunstvorm. Een symfonieorkest
heeft zo’n rijkdom aan klankkleuren en een
fantastische waaier aan mogelijkheden.
Honderd musici op een podium, met elk hun
eigen mening en idee, dat is een complex
geheel. Maar als je dan hoort hoe de muziek
uit één brein, uit één hart lijkt te komen.
Dat raakt mij!
De philharmonie zuidnederland is een orkest
voor iedereen en voor alle leeftijden. Van
educatieve programma’s voor onze kinderen,
innovatieve concertformats voor jongeren en
avontuurlijke geesten, tot grote concertseries
en de Matthäus-Passion voor wie verdieping zoekt.
Graag nodig ik u uit om samen met
philharmonie zuidnederland bij te dragen aan
de culturele verrijking van het leven in onze
regio.’

Partners maken
het verschil
Als Partner maakt u deel uit van het
exclusieve netwerk rondom het Partner
programma van de Vrienden van philharmonie
zuidnederland. Het Partnerprogramma
geeft het orkest de mogelijkheid met top
dirigenten en stersolisten te werken,
bijzondere concerten samen te stellen en
educatieve en innovatieve programma’s te
ontwikkelen. Ontmoet Partners en musici
tijdens speciale Partnerevenementen.
Een particulier Partner geeft een bijdrage
van 1.500 euro per jaar.
Een zakelijk Partner geeft een bijdrage
van 2.500 euro per jaar.

Als Partner ontvangt u:
• 10 vrijkaarten voor concerten;
• uitnodiging voor jaarlijks Partnerdiner;
• uitnodiging voor kleinschalige, regionale
Partnerbijeenkomst(en) en Vrienden
repetitie(s);
• vermelding in alle gedrukte media-uitingen
en online middelen van de Vrienden van
philharmonie zuidnederland;
• de mogelijkheid om ensembles uit het
orkest in te huren tegen gereduceerd tarief;
• het magazine deklank.

Een greep uit de activiteiten mogelijk
gemaakt door het Partnerprogramma
in concertseizoen 2018-2019
• het optreden van pianist Jean-Efflam
Bavouzet in het concert met Skrjabins
Prometheus en het Pianoconcert voor de
linkerhand van Maurice Ravel;
• het optreden van violist Stephen Waarts
in het Vioolconcert nr. 4 van Mozart;
• het concert Mahlers Lied von der Erde
onder leiding van dirigent Hans Graf;

• het concert Bruckners Romantische onder
leiding van eredirigent Marc Soustrot;
• het concert en optreden van klarinettist
Martin Fröst in Duivelskunstenaar 
Martin Fröst;
• mede bijgedragen aan de ontwikkeling en
realisatie van de schoolvoorstelling Radio
Walvis voor groep 3-4, en de voorstellingen
Lejo en Broer in de concertzaal voor
leerlingen van groep 3 t/m 6.

Meer informatie over de mogelijkheden om als
Sponsor het orkest te steunen, kunt u lezen op
www.philharmoniezuidnederland.nl/steunons
in de sponsorbrochure of neem contact met
ons op.

“Wij hebben geen seconde getwijfeld om Partner te 

worden. We gaan met veel plezier naar de concerten. 
Ik heb eens op de bekkens mogen meespelen bij een
repetitie. Geweldig! We zeggen weleens tegen elkaar: 
We krijgen zoveel meer terug dan we bijdragen!
Gertjan en Mariëtte Dicker-de Bruijn, Partners sinds 2011.
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Speelt u mee?

Gaat uw hart sneller kloppen van klassieke
muziek? Hecht u waarde aan een topsymfonie
orkest in uw regio? En vindt u het belangrijk dat
wij onze passie voor klassieke muziek blijven
doorgeven? Word Partner, maak het verschil
en draag bij aan de ambities en toekomst van
philharmonie zuidnederland.
“…die prachtige Mis van Schubert

met Herreweghe! Wat een inspiratie
om met zo’n topdirigent te werken.
Dankzij onze Partners. 
Daar ben ik zo dankbaar voor!
Lei Wang, concertmeester

Héél graag staan wij u persoonlijk te woord,
neem contact op met Annemarie Borm
relatiemanager bij de Vrienden van philharmonie zuidnederland
088 – 1660 743 / 06 – 43 10 62 19
annemarie.borm@philharmoniezuidnederland.nl

