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Chorus, het vierstemmig gemengd koor en orkest, met leden uit en rond Ieper, wordt 50 jaar! Naar aanleiding van deze
verjaardag kreeg Chorus van de Ieperse Cultuurraad, voor zijn rijkgevulde muzikale loopbaan, de Goliath 2018. Dat is
voortaan de nieuwe naam van de jaarlijkse trofee voor Cultuurverdienste van de stad Ieper.
Bij een gouden jubileum hoort een gouden jubileumconcert. Chorus is daarom blij u hun volgende concert aan te kondigen!
Het concert

“GOLD!” brengt gouden klassiekers uit de recente muziekgeschiedenis.

Chorus doet dat niet alleen! Net als bij de twee vorige uitverkochte concerten in CC Het Perron wordt het Chorus
begeleidingsensemble versterkt met de warme klanken van het strijkensemble Westhoek Consort o.l.v. Nico Logghe.
Soliste Lies Verholle zorgt voor de fijnste noten en een instrumentaal combo verdiept de muzikale dimensie. Professioneel
danser Tommy Gryson zorgt voor een aantal acts.
Dirigent Tine Devoghel, leidt het koor en orkest Chorus al 12 jaar met deskundige hand. Bijgestaan door artistiek en
organisatorisch talent bij de Chorusleden staat zij opnieuw borg voor een volgend hoogtepunt.
Chorus is daarom overtuigd dat we het publiek opnieuw op de 3 uitvoeringen van ons concert massaal zullen bekoren.
Het concert vindt plaats in CC Het Perron op zaterdag 27 april 2019 om 20.15 u., zondag 28 april 2019 om 15 u. en
zondag 28 april 2019 om 18 u..
We zijn zo vrij om deze sponsorbrief aan u te richten en u bij voorbaat te danken voor uw eventuele steun. Hieronder kan u
lezen welke bedragen we voorzien en wat u van ons mag verwachten.
We sturen u een factuur voor het gekozen bedrag.

Voor de sponsors Zilver, Goud en Platina, die de opvoering op zaterdag 27 april bijwonen, is er na het concert
een VIP -tafel per sponsor voorzien in de after-bar !
Sponsorbedrag
Platina
€ 1000

Return
 Advertentie van een volledige A5-pagina in de programmafolder
 Vermelding van uw advertentie op flyers en uitnodigingen van het concert
 Logo en link op de Choruswebsite en op de concert Facebookpagina
 Uw reclamepaneel of banner in de inkom van Het Perron. We zorgen er ook voor dat geen
ander concurrerend bedrijf dit voordeel krijgt.
 8 gereserveerde vrijkaarten voor ons concert (opvoering naar keuze)






Advertentie van een halve A5-pagina in de programmafolder
Vermelding van uw advertentie op flyers en uitnodigingen van het concert
Logo en link op de Choruswebsite en op de concert Facebookpagina
Uw reclamepaneel of banner in de inkom van Het Perron.
6 gereserveerde vrijkaarten voor ons concert (opvoering naar keuze)

€ 250






Advertentie van 14cm x 5cm in de programmafolder
Vermelding van uw advertentie op de flyers en uitnodigingen van het concert
Logo en link op de Choruswebsite en op de concert Facebookpagina
4 gereserveerde vrijkaarten voor ons concert (opvoering naar keuze)

€ 125





Advertentie van 7cm x 5cm in de programmafolder
Vermelding van uw advertentie op de flyers en uitnodigingen van het concert
2 vrijkaarten voor ons concert, online te reserveren (opvoering naar keuze)




Advertentie van 5cm x 4cm in de programmafolder
1 vrijkaart voor ons concert, online te reserveren (opvoering naar keuze)



Elke advertentie wordt, voorafgaand aan het concert, geprojecteerd op het scherm in de
theaterzaal.

Goud
€ 500

Zilver

Brons

Staal
€ 60

Chorus dankt u bij voorbaat voor uw interesse en steun!
Danny Roussel
voorzitter

Tine Devoghel
dirigent

