
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Geachte Mevrouw, 

Geachte Heer, 
 
 

Laat ons even “CANTABILE” voorstellen. CANTABILE is een tweejaarlijkse pianowedstrijd voor de 

jeugd waarbij in 3 leeftijdscategorieën de kandidaten hun virtuositeit voor een strenge jury, 

tonen. Uiteindelijk zijn er 3 laureaten die de finale winnen, voor het laatst in april‐mei 2020 

(covid) . Het belang van deze wedstrijd wordt bevestigd door de talrijke deelnemers uit gans 

België, vnl. uit Vlaanderen. 
 
De 3 laureaten ontvangen de uitnodiging om samen met het  Limburgs  Orkest  Jeugd  en  Muziek  

een concert te geven in de Blauwe Zaal van de Singel, ditmaal op 01/04/2023 .  Sinds 1987 is de 

voorzitter van dit orkest Minister van Staat Willy Claes, die nog steeds een drijvende kracht is voor 

deze jeugdige muziekliefhebbers. 

 

Als Lions Club Kontich zijn wij zeer vereerd en trots dat wij het 19de laureatenconcert mogen 

organiseren. Hierdoor steunen wij deze prachtige mogelijkheid voor de jeugd om zich verder te 

ontwikkelen en podiumvastheid te verkrijgen in de schoot van de Cantabile wedstrijd. 

 

Het is de 6
de maal dat wij dit met de grootste voldoening op ons nemen. Ook door het enorme 

succes van de vroegere edities: zo was de Blauwe Zaal in de Singel in 2018 volledig gevuld met om 

en bij de 900 enthousiaste toeschouwers! 
 
Het event bestaat uit 2 delen waarbij in het eerste deel een ouverture gespeeld wordt door het 

symfonisch orkest, gevolgd door 2 laureaten die samen met het orkest hun virtuositeit ten toon 

spreiden. Na een korte pauze is het de beurt aan de 3de  laureaat en tenslotte voorzien wij een 

schitterende gastpianist met internationale bekendheid! Vroegere solisten waren o.a. Jean‐

Claude Vanden Eynden en Eliane Rodrigues. Voor de editie van 2023 heeft Vitaly Samoshko 

(Charkov °13/07/1973) reeds toegezegd!  Deze vermaarde Oekraïense pianist heeft talrijke 

internationale prijzen op zijn naam staan, waarbij in 1999 hij vooral de winnaar was van de 

koningin Elisabethwedstrijd! 
 
De volledige opbrengst gaat naar onze sociale doelen, waarbij de bestrijding van kinderarmoede 

en de ondersteuning van mensen met een beperking waarvoor de subsidies onvoldoende zijn 

geworden, voor ons primordiaal zijn. 
 



Zoals U duidelijk merkt is dit event een opportuniteit voor U en Uw firma om een groot en 

geïnteresseerd publiek te bereiken, ook via de sociale media. Buiten de steun aan de jeugd en 

de pianomuziek in het algemeen,  steunt U tevens mensen die het in deze tijd moeilijk hebben. 

Dit event is alleen mogelijk door sponsoring. Zie daarom de sponsormogelijkheden in bijlage. 
 
Graag blijven wij ter Uwer beschikking indien U meer inlichtingen en mogelijkheden wenst 

te bespreken. 
 
Om U nog een duidelijker beeld van het event te geven zijn de volgende websites 

interessante informatiebronnen. Vooral het filmpje op Youtube over Cantabile 2018 is 

wellicht het meest relevante! 
 
www.youtube.com/watch?v=_k_yzhu0GEg 

 
www.cantabilepianowedstrijd.be 

 
www.limburgsorkest.com 

 
www.Lionsclubkontich.be  doorklikken naar cantabile en naar het programmaboekje en sponsors. 

 
 
 
 
 
Met dank en vriendelijke groeten, 
 

 
Het bestuur Lionsclub Kontich 



                                                             

                                 Sponsormogelijkheden Cantabile 2023                            

Concertsponsor :  1500 Euro 

- Mogelijkheid om inkomkaarten aan verminderde prijs (15 euro max 50 kaarten ) te 

verkrijgen. 

- Logo op flyers (gedrukt en elektronisch) 

- Logo of mogelijkheid tot reclame op eventuele  persconferentie 

- Advertentie programmaboekje 1 blz.  

- Melding als “gouden sponsor” op voorblad en achterblad programmaboekje  

- Logo en mogelijkheid tot extra reclame op Powerpoint  voor/tijdens pauze/na de voorstelling 

in de zaal 

- Logo op de website 

Artiestensponsor : 1000 Euro 

- Mogelijkheid om inkomkaarten aan verminderde prijs (15 euro max 30 kaarten) te verkrijgen. 

- Advertentie programmaboek 1 blz. (500 ex) 

- Logo of mogelijkheid tot  reclame op persconferentie 

- Logo op Powerpoint  voor/tijdens pauze/na de voorstelling in de zaal 

- Logo op de website ( www.lionsclubkontich.be ) 

Instrumentensponsor : 600 Euro 

- Mogelijkheid om inkomkaarten aan verminderde prijs (15 euro max 20 kaarten ) te 

verkrijgen. 

- Advertentie programmaboek ½  blz. (500ex) 

- Logo Powerpoint  voor/tijdens pauze/na de voorstelling in de zaal 

- Logo op de website  www.lionsclubkontich.be 

Muzieksponsor : 250 Euro 

- Mogelijkheid om inkomkaarten aan verminderde prijs (15 euro max 10 kaarten) te verkrijgen. 

- Advertentie programmaboek 1/4  blz. (500ex) 

- Naamsvermelding op Powerpoint  voor/tijdens pauze/na de voorstelling in de zaal 

- Logo op de website  www.lionsclubkontich.be 

 

 

http://www.lionsclubkontich.be/
http://www.lionsclubkontich.be/
http://www.lionsclubkontich.be/


Sympathiesponsor  : 100 euro 

- Mogelijkheid om inkomkaarten aan verminderde prijs (15 euro max 4 kaarten ) te verkrijgen. 

- Logo ( 1/8ste ) in  programmaboek  (500ex) 

- Logo op de website   www.lionsclubkontich.be 

  

http://www.lionsclubkontich.be/


 

DEELNEMINGSFORMULIER SPONSORING 

Cantabile  

LIONS CLUB KONTICH 

ZATERDAG 01/04/2023 

 

 

Ondergetekende.......................................................................................................................... 

Firmanaam...................................................................................................................................... 

Adres............................................................................................................................................... 

Postnummer........................Woonplaats...................................................................................... 

Telefoonnummer :  ............................. GSM : ............................  FAX :.................................. 

E-mail............................................................................................................................................. 

Naam (bestand) logo…….………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wenst het laureatenconcert van Cantabile te sponsoren en op deze wijze ook de 

sociale doelen van Lions Club Kontich te steunen : 

 

 

 

 

 

 

    (zet  aub een kruisje in het deelnamevak dat u kiest) 

 

0 Bestelt hierbij ………………………. inkomkaarten aan verminderd tarief ( 15 euro per stuk) 

 

 

 Concertsponsor 1500 euro 

 Artiestensponsor 1000 euro 

 Instrumentensponsor 600 euro 

 Muzieksponsor 250 euro 

 Sympathiesponsor 100 euro 



 

- A.u.b. dit deelnemingsformulier samen met het nodige drukklare materiaal (logo  

tekst of bestand), terug te bezorgen  vóór 1 februari 2023 aan één van de leden 

van de Lions club. 

 

 

Datum en handtekening : .........................       ..............................  

 


