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Het Aalbeekse harmonieorkest heeft een traditie op 

het vlak van projectwerking. Op het einde van de jaren 

1980 werden al thematische projectconcerten opgezet. 

In de context van het 50-jarig jubileum van de naoor-

logse heroprichting van de harmonie werd een verdere 

stap gezet met de uitvoering van Carl Orff’s Carmina 

Burana (1998). Andere realisaties waren Maskerade 

(2006) en The Queen Symphony (Roubaix, 2010). 

Het nieuwe project vertoont, op organisatorisch vlak, 

een sterke overeenkomst met de Carmina Burana. Als 

locatie werd toen gekozen voor de pas uitgebreide 

loodsen van Vandecasteele Houtimport. Twee weken 

voor de voorstelling waren de 2500 zitplaatsen totaal 

uitverkocht. 

In de schaduw van Napoleon, 2019 

Ons nieuwe project brengt de musical In de schaduw 

van Napoleon van componist Bert Appermont en scena-

rist Jef Mellemans voor het eerst naar België. Naast het 

80-koppig orkest treden zes solisten op, een koor van 

minstens 120 zangers en nog tal van figuranten. Zowel 

componist Bert Appermont als scenarist Jef Mellemans, 

die zich engageert als regisseur, werken actief mee. 

Meer achtergrond bij de musical vindt u op 

www.indeschaduwvannapoleon.org. 

Promotie 

We mikken op een publiek van 2500 mensen. Naast de 

gebruikelijke publiciteitscampagne en de nodige pers-

aandacht, zullen een aantal publieksgerichte nevenactivi-

teiten de toeleiding naar het project versterken. Daar-

bij denken we aan een toelichting bij zijn werk door de 

componist, een lezing over de figuur en de entourage 

van Napoleon Bonaparte, een dorpsspel enz. 

Datum 

De uitvoeringen  vinden plaats op vrijdag 5 en zater-

dag 6 juli 2019. Daarbij werd rekening gehouden met 

de beschikbaarheid van de muzikanten (na de examen-

periode), de kans op goede weersomstandigheden en 

de impact van de op- en afbouw op de bedrijfsexploita-

tie. Tegelijk biedt deze datum de mogelijkheid om het 

project in te passen in de feestelijkheden rond de 

Vlaamse Feestdag. 

Locatie 

We zijn verheugd en vereerd dat we, 20 jaar na Carmi-

na Burana, terug de nieuwe loods van Vandecasteele 

Houtimport als uniek decor ter beschikking krijgen. 

Net zoals in 1998 wordt er letterlijk ‘tussen de plan-

ken’ een podium en een publieksgedeelte opgebouwd, 

wat tot een unieke belevenis leidt. 

De musical 



Hoofdsponsor 
Mikt u op ruime naambekendheid met de nodige exclusiviteit en 

de mogelijkheid om uw gasten te verwennen? Dan hopen we u als 

hoofdsponsor te mogen ontvangen. Als hoofdsponsor (max. 4) zal 

uw naam bij iedere publicatie via elk kanaal prominent aanwezig 

zijn. Ook op het event zelf zal uw logo op de voorgrond staan en 

krijgen uw gasten een voorkeursbehandeling. 

Voorwaarden 

• Budget op aanvraag 

• Exclusiviteit binnen branche 

Formules 

Hoofdsponsor 

Sponsor 

VIP-kaarten 

Publicitaire vermeldingen 

Programmaboek 

Website, sociale media 

Banners, spandoeken 

Beschermcomité 

Visibiliteit 

Voorafgaand 

• Logovermelding op de affiche en flyers 

• Prominent één vierkleurenpagina in het 

programmaboek (ommezijde titelblz., voorlaatste en 

laatste pagina) 

• Logovermelding bij perscontacten en op sociale media 

(website, facebook,…) 

• Mogelijkheid u als hoofdsponsor te profileren in uw 

eigen communicatie met gebruik van ons logo 

Bij de uitvoering 

• Logovermelding op LED-wall 

• Banners/spandoeken op de meest prominente 

plaatsen (o.a. toegang) van de locatie en omgeving (of 

alternatieve vormen van presentatie naam/logo te 

bespreken) 

Ontvangst 

• Af te spreken aantal VIP tickets inbegrepen, méér 

onbeperkt bij te bestellen (zie formule VIP infra) 

• Personaliseren van een afgebakende VIP-ruimte 

mogelijk.  

Sponsor 
Is hoofdsponsor te hoog gemikt, maar wil u toch graag dit 

event ondersteunen door uw naam eraan te verbinden, dan 

kan dit als sponsor. 

Voorwaarden 

• Inschrijving op een vrij te bepalen combinatie van  

“formule VIP” of “Publiciteit” (zie onder) voor 

minimum 1000 euro 

• Eén gratis VIP-kaart 



Visibiliteit 

Voorafgaand 

• Vermelding als sponsor op de website en op sociale 

media 

• Mogelijkheid u als sponsor te profileren in uw eigen 

communicatie met gebruik van ons logo 

Overige 

• Afhankelijk van de aanwending van het sponsorbedrag, 

zie “Formule VIP” of “Publiciteit” 

Formule VIP  
Wilt u van ons event ook een stukje uw event maken, dan is de 

formule VIP iets voor u. Deze formule mikt op bedrijven, 

organisaties of particulieren die hun klanten, werknemers, 

vrienden of andere relaties de kans willen geven om op exclusieve 

manier de unieke voorstellingen bij te wonen. 

Voorwaarden 

• 110 euro per  persoon. 

Ontvangst 

• VIP parking 

• Walking dinner vooraf 

• Eén eerste rang plaats 

• Drankje tijdens de pauze en na de voorstelling 

• Vanaf 20 VIP-kaarten: personaliseren van afgebakende 

VIP-ruimte mogelijk. 

Formules 

Geïnteresseerd? Contacteer ons! 
Dries Bossuyt 0478 389 396 

 info@harmonieaalbeke.be 

 www.harmonieaalbeke.be 

www.indeschaduwvannapoleon.org 

Publiciteit 
Mikt u op lokale naambekendheid en/of wenst u de sympathie 

van alle medewerkers en toehoorders te verwerven? Dat kan door 

in te schrijven op één van onderstaande vormen van publiciteit bij 

de uitvoeringen.  

Opdat u zelf zeker bevoorrecht getuige zou zijn krijgt u per schijf 

van 250 euro één gratis toegangskaart (rang 2 ter waarde van 

25 euro).   

Programmaboek en LED-scherm 

• A7 (74 x 105):  125 euro. 

• A6 (105 x 148 mm):  250 euro. 

• A5 (148 x 210 mm):  500 euro. 

Banners/spandoeken op looplijnen locatie 

• Op nadarhek, formaat 2,2 x 0,75 m: 150 euro. 

• Op heras-hek, format 1,76 x 3,4 m:  250 euro. 

Beschermcomité 
Heeft u geen naam of logo te promoten, maar wilt u wel uw 

expliciete financiële steun betuigen aan ons project, dan nodigen 

we u uit lid te worden van het Beschermcomité.  

• 125 euro 

• Naam en functievermelding in programmaboek als lid 

van het Beschermcomité (indien gewenst). 

• Kaart eerste rang inbegrepen. 

• Mogelijkheid om één extra VIP-kaart te kopen tegen 

75 euro. 


