
Beleef het Requiem van Mozart

“Klassieke muziek dichter bij de mens!”“Beleef het meesterwerk van Mozart op een laagdrempelige manier”

www.beleefhetrequiemvanmozart.nl

Sponsorplan



Beleef het Requiem van Mozart

Hét meesterwerk van misschien wel het allergrootste muzikale genie tot nu toe... Mozarts Requiem is terecht omgeven 

met nogal wat magie. Hij heeft er tot zijn laatste adem aan gewerkt, maar het niet geheel kunnen afronden... Maar wat 

is nu echt wél van hem en wat echt niet...? En waarom geloven we toch de resultaten van onderzoek op dit gebied niet? 

Achtergehouden aantekeningen, een geheimzinnige opdrachtgever... mystiek genoeg dus. Het stuk is daarnaast van een 

schoonheid en muzikale kwaliteit die niet voor iedereen onmiddellijk duidelijk is. Je moet haar ontdekken door veel te 

luisteren of zelfs te bestuderen. Daarnaast geldt het toch wel als een MUST voor hen die zichzelf muzikaal graag tot de 

“liefhebbers” rekenen. Als het niet op je “CV” staat, heb je toch duidelijk nog wat gemist. Kortom, een stuk dat je aan-

dacht verdient als je op muzikaal gebied rijker wilt worden, maar ook een stuk met een magische aantrekkingskracht 

vanuit historisch perspectief. Tijdens de concerten worden de muziek en omstandigheden verder toegelicht. 

Wij bieden de mogelijkheid om het meesterwerk van Mozart te beleven! Een hele nieuwe belevenis, waar Mozart ken-

ner, muziekliefhebber én leek van kunnen genieten. Om dit mogelijk te maken hebben wij uw steun nodig!

Graag zie ik u in het najaar van 2013 terug op een van onze ‘Beleef het Mozart Requiem’ concerten!

Groet, Jeroen Teelen
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Wat maakt het project bijzonder?

Dit project is een experiment om het Requiem toegankelijker te maken voor een groter publiek, om klassieke muziek 

laagdrempeliger te maken. We gaan dit doen door het niet ‘slechts’ als concert uit te voeren, maar ook de muziek toe 

te lichten zodat u ervaart hoe het in elkaar zit. “De muziek begint waar de noten ophouden...” maar wat bedoelen ze 

daarmee precies? 

Verder wordt het geheel ook visueel ‘aangekleed’ met beeldmateriaal en licht waardoor het een meer multimediaal 

karakter krijgt. Een monumentaal muziekstuk krijgt op deze manier veel meer inhoud dan een gewoon concert of 

luisteren naar een cd. Het gaat ons om het beleven van Mozarts Requiem.

Tijdens de concerten worden ook video-opnames gemaakt, dit wordt later verwerkt in een professionele DVD. Deze 

DVD kan ook uw bedrijfsnaam dragen!

Koor, Orkest en Solisten
Het koor bestaat uit een mix van 100 goede amateurs en professionals, die wekelijks onder leiding van dirigent 

Jeroen Teelen repeteren. Daarnaast zijn er solisten van naam gecontracteerd, namelijk Ruzanna Nehapetjan (sopraan),  

Eline Harbers (alt), Gerben Houba (tenor) en Ludovic Provost (bas). 

Bij de concerten wordt het koor muzikaal begeleid door een professioneel orkest, het Nederlands Begeleidingsorkest.

De dirigent
Jeroen Teelen is als Mozart liefhebber de bedenker, drijfveer en dirigent in dit project. Hij heeft zich gedurende enkele 

jaren verdiept in het gehele Requiem en zich er vervolgens op gestort om het project verder op te tuigen en een koor 

samen te stellen om dit project te kunnen uitvoeren. Sinds 7 oktober 2012 wordt er wekelijks onder zijn leiding gerepe-

teerd en staat er een uitstekend koor dat straks mede vorm aan dit fantastische project gaat geven. 

Jeroen geeft al 39 jaar leiding aan diverse koren en heeft in 2007 al een keer het KV275 van Mozart uitgevoerd met een 

amateurkoor en amateurorkest. Voor het huidige Requiemproject hebben zich 300 zangers aangemeld, waarvan er na 

audities uiteindelijk een kleine 100 zijn overgebleven. 
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Wordt onderdeel van dit bijzondere project!

Wij bieden bedrijven de mogelijkheid om onderdeel te worden van dit zeer bijzondere project. Ga bijvoorbeeld met 

uw relaties naar een van onze concerten! Wij kunnen hierbij een volledige VIP behandeling aanbieden aan u en uw 

relaties. 

Het is de bedoeling om op drie locaties in Nederland concerten te houden. Op zaterdag 28 september (20.00 uur) staat 

het eerste concert gepland in de Johannes Vianneykerk in Deventer. Op vrijdag 4 oktober (19.30 uur) en zaterdag 5 

oktober (optie) vindt er in de St. Martinuskerk in Twello een concert plaats. Deze concerten staat in het teken van het 

125-jarig bestaan van de kerk. Mogelijk wordt er nog een concert gehouden in Enschede.

De promotie, sponsoring en organisatie van dit project wordt verzorgd door PR-, marketing- en organisatiebureau 

Thumbs Up. Op deze manier waarborgen wij een professionele uitstraling en kunnen wij u een hoogwaardig product 

bieden!

Meer informatie over dit bijzondere project kunt u vinden op: www.beleefhetrequiemvanmozart.nl

Sponsormogelijkheden
Wij bieden verschillende standaard sponsormogelijkheden aan per concert. Hieronder een overzicht van de standaard 

pakketten. De prijzen gelden per concert. 

Logo op 
website

Reclame-
banners bij 
concert

Logo in 
programma-
boekje

Logo op alle 
promotione-
le uitingen

VIP kaarten 
voor relaties

VIP diner 
vooraf voor 
relaties*

Netwerk-
borrel na 
afloop**

GOUD
€ 10.000

100 stuks Optie Optie

ZILVER
€ 5.000

50 stuks Optie Optie

BRONS
€ 2.500

25 stuks Optie Optie

*   Het VIP diner is een belevenisdiner. Tijdens het diner wordt er een extra uitleg geven over het concert en is er muzikaal entertainment. (kosten € 40 p.p.)
** Na afloop van het concert is het mogelijk om met uw relaties even na te borrelen en praten over de bijzondere belevenis. (kosten € 10 p.p.)

 

Adopteer een voorstelling
Naast de standaard pakketten is er eigenlijk van alles mogelijk. Wij bieden bedrijven bijvoorbeeld aan een voorstelling 

te adopteren! Hiermee kan het hele concert in de stijl van het bedrijf worden uitgevoerd, met alle promotie en bran-

ding. Als extra optie kunnen we voor u vooraf een VIP belevenisdiner organiseren en achteraf een borrel. 



Neem vandaag nog contact met ons op!

Vragen over sponsoring en de mogelijkheden?
Neem contact op met Machteld of Moniek van Thumbs Up!
hallo@thumbs-up.nl of 06 - 13 67 26 51

Alles is mogelijk!

Stichting Beleef

KvK 57636265

IBAN NL49RABO-0111379326


