HET BEVERS HARMONIEORKEST
Het Koninklijk Bevers Harmonieorkest werd opgericht in Beveren-Leie (West-Vlaanderen, België) in 1927
als fanfare “De Leievrienden”. Onder leiding van Bert Decavel werd de fanfare in 1988 omgevormd tot een
harmonieorkest. De laatste 25 jaar heeft het orkest zich ontwikkeld tot een symfonisch blaasorkest met een
opmerkelijk palmares.
Het Bevers Harmonieorkest bevestigde jaar na jaar zijn kwaliteit en uitmuntend niveau op concerten, festivals
en grote internationale muziekwedstrijden voor amateurorkesten. Het orkest telt ondertussen 95 leden en
staat nog steeds onder de deskundige leiding van Bert Decavel. Het orkest werkt aan een
programmakeuze waarbij steeds een balans wordt nagestreefd tussen originele werken voor harmonieorkest
van gerenommeerde en hedendaagse jonge componisten, bewerkingen van het klassiekere symfonische
repertoire of filmmuziek en werk voor solist en orkest.

PALMARES
1996/2001
2003 		
2005 		
2007 		
2008 		
2009		
2009		
2010		
2011		
2013		
		
2014		
2015		

Promotie en bevestiging ‘Superieure afdeling’, Diksmuide, België
Vice-kampioen, Eerste Divisie, Certamen Internacional de Bandas de Música, Valencia (Spanje)
Wereldkampioen Eerste Divisie, WMC Kerkrade, Nederland
Geselecteerd muziekensemble ‘Provinciale Selectiewedstrijd’, West-Vlaanderen
Brons ‘Sección de honor’, Certamen Internacional de Bandas de Música, Valencia (Spanje)
Cultureel Ambassadeur Stad Waregem
Brons hoogste divisie ‘Concertafdeling’, WMC Kerkrade, Nederland
Cultureel Ambassadeur Stad Waregem
Geselecteerd muziekensemble ‘Provinciale Selectiewedstrijd’, West-Vlaanderen
4de plaats hoogste divisie ‘Concertafdeling’, WMC Kerkrade, Nederland en
‘Beste Belgische harmonie’ alle categorieën
Cultureel Ambassadeur Stad Waregem
2de laureaat finale ‘Provinciaal Muziekfestival 2015’, Concertgebouw Brugge

HET BEVERS HARMONIEORKEST INSPIREERT
Dit schitterend palmares, de nooit aflatende aandacht voor een originele muziekkeuze en de focus op jong
talent maakte het Bevers Harmonieorkest tot inspiratiebron voor tal van amateurmuzikanten en orkesten tot
over de landsgrenzen heen.
Sinds eind 2013 werkt het orkest achter de schermen aan nieuwe communicatiekanalen. Het wil zijn
uitmuntend kwalitateitslabel als ensemble verder verspreiden naar de buitenwereld, zijn repertoire nog beter
promoten in binnen- en buitenland en zo jong talent en de muziekliefhebber blijven inspireren.
Door de groeiende visibiliteit van het orkest kan u ook uw bedrijf in de kijker zetten via onze communicatiekanalen. Samen met het communicatielab bluetown uit Waregem zorgt het orkest voor de perfecte mix van
communicatiemiddelen die de juiste “links” leggen tussen orkest, uw bedrijf en verschillende doelgroepen.

NIEUWJAARSCONCERT 2018
Naar jaarlijkse traditie zal Het Bevers Harmonieorkest opnieuw een nieuwjaarsconcert spelen zowel in
Beveren-Leie (St.-Jan-de-Doper kerk) als in Deinze (Brielpoort). Het nieuwjaarsconcert, dat jaarlijks meer dan
1400 mensen naar Beveren-Leie en Deinze lokt, wordt alom geroemd voor de kwaliteit van de uitvoeringen,
de originaliteit qua programmakeuze en ambiance. Op het programma staan telkens nieuw gearrangeerde of
nooit eerder uitgevoerde werken. Het concert wordt ook telkens opgenomen om een verdere verspreiding
van deze nieuwe werken te kunnen garanderen.

COMMUNICATIEMIDDELEN
• affiche (A2) - voorbeeld affiche 2017
		
verdeling in Groot-Waregem
• uitgebreide programmabrochure (A5) met publi-ruimte
		
verdeling van 8.000 exemplaren bus aan bus vanaf 15 december
• online communicatie via website en sociale mediakanalen
• regionale persaandacht
• projectie van partners op groot scherm op het concert in Beveren-Leie

SPONSORFORMULES 2018
Het Bevers Harmonieorkest kan niet zonder de steun van zijn partners. Deze ondersteuning heeft tot doel de
verdere ontplooiing van het orkest op alle vlakken te garanderen en jonge muzikanten de kans te geven om
op een hoog niveau te musiceren. De steun draagt bij tot de muzikale omkadering, begeleiding en opleiding
van muzikanten, aankoop partituren, aankoop instrumenten, muzikale werking...
Dankzij verschillende sponsormogelijkheden kan u uw bedrijf een unieke visibiliteit schenken binnen een
unieke doelgroep. Alle communicatie van Het Bevers Harmonieorkest wordt telkens verzorgd door een
professioneel communicatiebureau zodat u als partner er altijd zeker van kan zijn dat uw bedrijf met de nodige
zorg en aandacht kan opgenomen worden volgens het gekozen pakket.

SPONSORFORMULES OP JAARBASIS
€ 50 - Hans Zimmer pakket
• vermelding naam op het projectiescherm tijdens Nieuwjaarsconcert Beveren-Leie
€ 150 - Mozart pakket
• vermelding logo op het projectiescherm tijdens Nieuwjaarsconcert Beveren-Leie (1/4 pagina)
• vermelding van naam op website gedurende 1 jaar
• naamsvermelding in de programmabrochure Nieuwjaarsconcert 2018
(verdeling in Waregem in de maand december en aan het publiek op het Nieuwjaarsconcert 2018)
• 2 gratis kaarten Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
€ 250 - Bach pakket
• vermelding logo op het projectiescherm tijdens Nieuwjaarsconcert Beveren-Leie (1/4 pagina)
• vermelding van logo website gedurende 1 jaar (inclusief link naar eigen website)
• publiciteitsruimte in de programmabrochure Nieuwjaarsconcert 2018 (1/4 pagina)
(verdeling in Waregem in de maand december en aan het publiek op het Nieuwjaarsconcert 2018)
• 2 gratis gereserveerde plaatsen Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
€ 400 - Beethoven pakket
• vermelding logo op het projectiescherm tijdens Nieuwjaarsconcert Beveren-Leie (1/2 pagina)
• vermelding van logo op website gedurende 1 jaar (inclusief link naar eigen website)
• publiciteitsruimte in de programmabrochure Nieuwjaarsconcert 2018 (1/2 pagina)
(verdeling in Waregem in de maand december en aan het publiek op het Nieuwjaarsconcert 2018)
• 2 gratis gereserveerde plaatsen Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
• uitnodiging tot welkomdrink Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
• uitnodiging tot de activiteiten van ‘het Beschermcomité’

€ 600 - Haydn pakket
• vermelding logo op het projectiescherm tijdens Nieuwjaarsconcert Beveren-Leie (1/2 pagina)
• vermelding van logo website gedurende 1 jaar (inclusief link naar eigen website)
• publiciteitsruimte in de programmabrochure Nieuwjaarsconcert 2018 (1/2 pagina)
(verdeling in Waregem in de maand december en aan het publiek op het Nieuwjaarsconcert 2018)
• 4 gratis gereserveerde plaatsen Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
• uitnodiging tot welkomdrink Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
• uitnodiging tot de activiteiten van ‘het Beschermcomité’
€ 1000 - Mahler pakket (unieke partner)
• vermelding logo op het projectiescherm tijdens Nieuwjaarsconcert Beveren-Leie (1 pagina)
• vermelding van logo op hoofdpagina van website als unieke partner gedurende 1 jaar
(inclusief link naar eigen website)
• publiciteitsruimte in de programmabrochure Nieuwjaarsconcert 2018 (1 pagina)
(verdeling in Waregem in de maand december en aan het publiek op het Nieuwjaarsconcert 2018)
• 6 gratis gereserveerde plaatsen Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
• uitnodiging tot welkomdrink Nieuwjaarsconcert 2018 Beveren-Leie
• uitnodiging tot de activiteiten van ‘het Beschermcomité’
• logo als unieke partner op de affiche, flyers, tickets van het Nieuwjaarsconcert 2018
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