
« Peterschap » van de Muziekkapel 
•	beurs € 12.500/jaar* (voor privé)
•	full beurs € 25.000/jaar** (voor ondernemingen)

Word	«	Peter	 »	 van	 een	 jong	 talent	 en	partner	 van	de	Muziekkapel	 Koningin	
Elisabeth. Omdat u actief wil deelnemen aan het leven van de Muziekkapel en ge-
durende een artistiek seizoen, stap voor stap, de evolutie van één van onze jonge 
talenten wil volgen.

Uw	return:	Formule	Patron	+

•	 uitnodigingen voor speciale	concerten

•	 mogelijkheid tot het bijwonen	van	lessen van uw “petekind”

•	 uw peterschap wordt in de biografie van de jonge artiest vermeld 

•	 vanaf € 12.500: een privé-concert voor u en uw vrienden met een optreden 
 van « uw » jonge artiest 

•	 vanaf € 25.000: een privé-concert + een privé-avond in de
    Muziekkapel Koningin Elisabeth (receptie niet inbegrepen)

•	 fiscale aftrekbaarheid van uw gift 

*waarvan een bedrag van € 2.500 niet fiscaal aftrekbaar is
**waarvan een bedrag van € 2.500 niet fiscal aftrekbaar is

Membership & Funding Department
Laurence	Godfraind	-	Christine	Reyntjens	-	Johanna	Filée
l.godfraind@cmre.be - mecenat@cmre.be - funding@cmre.be
Tel.: + 32 (0)2 352 01 13 - + 32 (0)2 352 01 16 - Fax: + 32 (0)2 351 10 24

Giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer van Muziekkapel	Koningin	
Elisabeth, stichting van openbaar nut (giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar)
IBAN: BE20 3101 2393 3956 - BIC: BBRUBEBB

Indien	u	 echter	 de	 voorkeur	 geeft	aan	een	op	maat	 gemaakte	 steun	 (in	de	
vorm	van	een	gift,	legaat	of	deskundig	mecenaat),	contacteer	ons!

Help	en	begeleid	deze	jonge	talenten	in	hun	opleiding	en	toekomstige	carrière!

Music	Chapel
Muzikale laboratorium 



« Vriend » van de Muziekkapel vanaf € 125/jaar*

Word	«	Vriend	»	van	de	Muziekkapel	en	steun	onze	jonge	artiesten!
U helpt onze instelling om in de beste omstandigheden een kwaliteitsvol artistiek 
programma te verzekeren voor jonge talenten.

Uw	return:

•	 concert van de Vrienden 

•	 gratis toegang tot Master class

•	 gratis toegang tot publieke examens

•	 uw naam wordt vermeld in al onze concertprogramma’s

•	 uw naam wordt vermeld op onze website

•	 fiscale aftrekbaarheid van uw gift

*waarvan een bedrag van € 12,50/persoon niet fiscaal aftrekbaar is

Een bijzondere plaats om te leven en opleiding te volgen voor en 
door de muziek

Geef	jonge	talenten	de	kans	geven	om	zich	te	overtreffen,	om	hun	grote	droom	
waar	te	maken,	om	hun	kunst	volop	te	beleven	en,	dagelijks,	hun	passie	te	delen	
met	het	publiek	in	magische	momenten	van	pure	emotie.

Dankzij de belangrijke steun van sponsors, stichtingen en privé-mecenassen die 
haar project steunen, slaagt de Muziekkapel erin zich voor 80% via de privé-sector 
te financieren. Aldus vormt ze in België en in Europa een echt piloot-project.
Geheel in lijn met de oorspronkelijke doelstellingen geformuleerd door Koningin 
Elisabeth in 1939 en door de omstandigheden genoodzaakt, wil de Muziekkapel 
vandaag opnieuw een voorloper zijn door de ontwikkeling van haar infrastructuur. 
Een architecturaal en milieuvriendelijk gebouw zal eind 2014 de huidige site ver-
volledigen om een 60-tal jonge musici te kunnen huisvesten.

Er	bestaan	verschillende	formules	om	de	Muziekkapel	en	onze	jonge	artiesten	te	
steunen:

Vriend - Patron - Peter

Het	is	dan	ook	voor	u	de	gelegenheid	om	ons	project	van	dichtbij	te	volgen	door	
het	bijwonen	van	activiteiten	zoals	concerten,	Master	class,	enz.

« Patron » van de Muziekkapel vanaf € 1.250/jaar*

Word	«	Beschermheer/vrouw	»	van	de	Muziekkapel	Koningin	Elisabeth	en	zet	
u	in	voor	ons	project. U ziet de noodzaak in om de uitstraling van het Belgische 
muzikale leven en de artiesten van morgen te steunen.

Uw	return:	Formule	Vriend	+

•	 u krijgt voorrang indien u een « muzikale avond » wil organiseren 
 in de Muziekkapel

•	 u krijgt plaatsen voor:

  - het openingsconcert van het seizoen

  - het Gala concert 

  - het concert “Prelude”

  - de Garden-Party

•	 fiscale aftrekbaarheid van uw gift

*waarvan een bedrag van € 100/persoon niet fiscaal aftrekbaar is


