‘Met klinkende munt’
brochure sponsorprogramma
Stadsharmonie KVA

Muziek klinkt
door de straat...
Dat gevoel
als op een afstand
straatmuziek klinkt
die hoorbaar
dichterbij komt.
Je loopt er naar toe,
je voelt je blij.
Je leven krijgt een kleur
aan klanken.
Als deze levenslust passeert
heb je die drang
om te volgen,
om er bij te horen.

De Stichting Steunfonds KVA is in 2008 opgericht, in het kader van het 175-jarig jubileum, met als langetermijndoelstelling om
als steunorganisatie een structurele ﬁnanciële stroom te genereren die de ﬁnanciële
huishouding van KVA ondersteunt.
Momenteel bestaat het stichtingsbestuur
uit de volgende personen:
Harry Smeets (voorzitter)
Henk van der Stap
Ton Boerboom

Stadsharmonie KVA anno 1908

Een leeftijd van meer
dan 175 jaar
Aan de hand van intensief historisch speurwerk is vastgesteld dat de
Stadsharmonie ‘Kunstliefde Vermag Alles’ op 19 februari 1835 werd
opgericht. Met afstand dus ‘een oudje’ dat echter in alle facetten een
opmerkelijke vitaliteit demonstreert.
Een cultureel erfgoed, een repertoire met gewaardeerde klassieken, een
alleskunner in het harmoniegenre en een hedendaags geluid voor alle
leeftijden.

De president
De oudste vereniging van Oss heeft geen voorzitter, maar een ‘president’. Een titulatuur die mede uitstraling geeft aan de stadsharmonie
die is begiftigd met de Koninklijke Erepenning.
Voor Jos Huberts, de huidige president, is dit een functie die hij ‘mag’
doen en niet die hij ‘moet’ doen. Met de overige bestuursleden en de vele
vrijwilligers wil hij faciliteren dat Stadsharmonie KVA ook in de toekomst
toonaangevend blijft.

Opmaat
‘Jong geleerd is oud gedaan’. Spreekwoorden
hebben altijd een ﬁlosoﬁsche achtergrond. In
het beginnersorkest Opmaat leren jonge muzikantjes samen te spelen en naar elkaar te
luisteren. Muziektekens zijn belangrijk en dat
er een baas is, die ‘dirigent’ heet.

Studieorkest
Na Opmaat volgt het Studieorkest en om toegelaten te worden moet je echt wat kunnen.
Met een A-diploma van de muziekschool kun
je in deze kweekvijver een instrument beter
leren bespelen, met als bonus een plaatsje bij
de harmonie!

The Blue Band
Een scala aan namen zoals, blaas-, dweil- of
hoempakapel. De handjes gaan vanzelf de
lucht in als The Blue Band blaast! Carnavalsactiviteiten en zomaar voor de gezelligheid:
overal en altijd een welkome sound!

Nieuwjaarsconcerten
Wereldbekend in Oss zijn de nieuwjaarsconcerten
van Stadsharmonie KVA. Een traditie van vele decennia met wisselende thema’s voor de invulling
van het concert. Met aanvulling van andere theaterdisciplines zoals zang en dans.
Een cultureel gevoelige mix van de Osse samenleving wenst elkaar niet alleen het beste voor het
nieuwe jaar, maar doet dit vooral in een sfeervolle
ambiance waarin alle goeds voor dat jaar een weerklank heeft.

Instrumenten,
uniformen,
partituren...
Meer dan honderd muzikanten hebben een instrument, een uniform en diverse partituren nodig. Op
jaarbasis is daarom een aanzienlijk bedrag nodig
om voldoende af te kunnen schrijven voor regelmatige aanschaf!
Subsidies en contributies zijn niet meer toereikend
en op jaarbasis zijn er dus onvoldoende ﬁnanciële
middelen om dit alles te realiseren.

Sponsoring en donaties
KVA heeft veel in huis, alleen geen tovenaar. We zullen – net zoals in de achterliggende ruim honderd vijfenzeventig jaar – dus een beroep moeten blijven doen op bedrijven, instanties en particulieren om ons een beetje te helpen. Donaties in elke vorm zijn welkom, sponsoring door ondernemers of een samenwerking met u als ‘partner’. Hierbij denkt Stadsharmonie KVA vanuit het ‘Give
to Get’ principe.
U bent al sponsor van uw Stadsharmonie voor € 250 per jaar en wij ontvangen u graag als gast
bijvoorbeeld bij het traditionele Nieuwjaarsconcert. Een concert dat al jaren een volle zaal trekt in
theater De Lievekamp. Daarnaast zorgt Stadsharmonie KVA bijvoorbeeld dat uw bedrijfsnaam op
diverse manieren zichtbaar gemaakt wordt.
Indien u KVA het Hoofdsponsorpakket van € 2.000 per jaar gunt, zien wij u en uw gasten graag
bij de diverse concerten zoals, naast het Nieuwjaarsconcert, het ‘Vrienden van KVA’-concert. We
reserveren voor u zes plaatsen op een jaarlijks te organiseren (culturele) sponsoractiviteit. Ook
zorgen wij ervoor dat uw naam en logo op onze website wordt getoond en tijdens optredens van
KVA zichtbaar is door middel van een sponsorbord. Met twee historische boeken en een DVD laten
we u de geschiedenis van Stadsharmonie KVA als Oss cultureel erfgoed ervaren.
Op de pagina hiernaast staan variaties voor elke portemonnee. Maatwerk met tegenprestaties zal
door uw Stadsharmonie met veel plezier worden geregeld.
Doet u zelf even geen moeite. Als Stichting Steunfonds KVA nemen wij wel contact met u op!

Een feestelijk moment tijdens het KVA-nieuwjaarsconcert 2012:
de toenmalige KVA-president André van Veghel overhandigt
Arie Timmermans een nieuwe trombone, die kon worden
aangeschaft dankzij de Vrienden van KVA.

Tenslotte
Heeft u na het lezen van deze brochure behoefte aan meer informatie, kijkt u dan eens
op onze website www.kvaoss.nl of stel uw
vraag via ons e-mailadres: info@kva.nl.
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Kaarten voor het jaarlijke Vrienden van KVA-concert
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Kaarten voor het jaarlijkse KVA-nieuwjaarsconcert
De eerste zondag van januari in Theater De Lievekamp
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Een jaarlijkse attentie
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Bedrijfsvermelding / interview in het verenigingsblad KVActueel
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Vermelding op de sponsorpagina in KVActueel
Bedrijfslogo, korte bedrijfsomschrijving en website-vermelding
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Bedrijfslogo met weblink op vaste plaats op de KVA-website
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Bedrijfslogo met weblink op de subpagina’s van de KVA-website
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Minimale contractduur in jaren
Jaarlijkse kosten - ‘To Give’

TO GET - De tegenprestatie van Stadsharmonie KVA
Activiteiten

Bedrijfsuitingen

Bedrijfslogo met weblink in de logo-carrousel op de KVA-website
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Bedrijfslogo met weblink in de digitale KVA-nieuwsbrieven (e-mail)
Naamsvermelding in het programma voor het KVA-nieuwjaarsconcert
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Bedrijfslogo in het programma voor het KVA-nieuwjaarsconcert
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Advertentie in het programma voor het KVA-nieuwjaarsconcert
1/8-pagina A5
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Advertentie in het programma voor het KVA-nieuwjaarsconcert
1/4-pagina A5
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Bedrijfslogo op sponsorbord bij optredens van KVA
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Historische informatie
Het boek ‘Hij die muzijk beoefent zoekt rein akkoord en vriendschap’
Uitgegeven ten gunste van het 175-jarig bestaan - auteur drs. Gerard Ulijn
Het boek + DVD ‘Hij die muzijk beoefent zoekt rein akkoord en vriendschap’
Uitgegeven ten gunste van het 175-jarig bestaan - auteur drs. Gerard Ulijn
Het boek ‘Een sieraad voor Osch’
Uitgegeven ten gunste van het 150-jarig bestaan - auteur drs. John van Zuijlen
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