
 

     
  

Wij stellen ons graag voor 

Muziekvereniging Excelsior bestaat uit 

drie pijlers. 

Symfonisch blaasorkest:           

Het hoofdorkest bestaat momenteel uit 

ongeveer 50 muzikanten en biedt een 

breed en verrassend  programma aan 

dat herkenbaar, publieksvriendelijk en 

uitdagend is. 

Aspirantenorkest:           

Een ideale leerschool voor wie ambitie 

heeft om door te stromen naar het 

Symfonisch Blaasorkest. Een snel 

groeiend orkest van momenteel 15 

leden. De orkestleden stromen met 

name in vanuit de eigen opleiding.   

Muziekopleiding:           

Onze enthousiaste en professionele 

docenten, allen opgeleid aan het 

conservatorium, staan paraat om 

muziekles te geven, zowel aan beginners 

als gevorderden. 

Contactgegevens 
 

Muziekvereniging Excelsior 
Dhr. Edwin Janse 

Kerkweg 25 
2641 GD Pijnacker 

  

Telefoon: 06-83907780 
E-mail: sponsoring@excelsiorpijnacker.nl 

  

 

 
 

Jaarprogramma  
 

Hieronder een overzicht van onze vaste 
jaarlijkse optredens. Een actueel overzicht 

van ons jaarprogramma is te vinden op: 
www.excelsiorpijnacker.nl/jaarprogramma. 
 
 Binnenconcert 

 
 Dubbelconcert 

 
 Koningsdagconcert 

 
 Ukkepukconcert 

 
 Buitenconcert Pijnacker 

 
 De Verbeelding 

 

 
Wordt ook 

Sponsor van 

Excelsior 
 

  

  

 

In deze brochure 
 

maakt u kennis met Muziekvereniging 
Excelsior en leest u wat wij u als sponsor 

kunnen bieden. 
  

Muziekvereniging
Excelsior Pijnacker



 

 

Sponsorpakket Diamant 
Hoofdsponsor Excelsior  
€ 1000,- / jaar 
 

 Vier gereserveerde VIP plaatsen 
met champagne tijdens ons 
jaarlijkse binnenconcert. 

 
 Gratis bedrijfsconcert (1x per 

jaar). Het gehele Symfonisch 
Blaasorkest inclusief de dirigent 
treedt maximaal 60 minuten op. 
 

 Uw bedrijfsnaam wordt genoemd 
in alle media uitingen. 
 

 2 keer per jaar advertentie in 
verenigingsglossy (hele pagina).  
 

Verder alles uit het sponsorpakket Goud.  

Sponsorpakket Goud 
€ 500,- / jaar 
 

 2 keer per jaar advertentie in 
verenigingsglossy (½ pagina).  

 

 Advertentie op de sponsor 
Hoofdpagina van onze website. 
 

 Logo getoond via beamer 
presentatie binnenconcert. 
 

 Logo op concert reclame 
banner (75 x 75 cm).  
 

 Logo in programmaboekje 
concert (hele pagina). 
 

 Twee gereserveerde VIP 
plaatsen met champagne 
tijdens ons jaarlijkse 
binnenconcert. 
 

 Uitnodiging jaarlijkse Sponsor 
borrel  (2 personen). 
 

 Gratis bedrijfsconcert (1x per 
jaar). Een afvaardiging van het 
Symfonisch Blaasorkest treedt 
maximaal 30 minuten op. 
 

 Advertentie in de brochure 
muziekopleiding (¼ pagina). 

Sponsorpakket Zilver 
€ 250,- / jaar 
 

 2 keer per jaar advertentie in 
verenigingsglossy (¼ pagina).  
 

 Advertentie op de sponsor 
Hoofdpagina van onze website 
 

 Logo getoond via beamer 
presentatie binnenconcert. 
 

 Logo op concert reclame 
banner (50 x 50 cm).  
 

 Logo in programmaboekje 
concert (½ pagina).  
 

 8 gratis toegangskaartjes 
voor jaarlijks binnenconcert.  
 

 Uitnodiging jaarlijkse Sponsor 
borrel  (2 personen). 
 

 Advertentie in de brochure 
muziekopleiding (1/8 pagina) 

Sponsorpakket Brons 
€ 95,- / jaar 
 

 2 keer per jaar advertentie in 
verenigingsglossy (1/8  
pagina).  
 

 Advertentie op de sponsor 
Subpagina van onze website. 
 

 Logo getoond via beamer 
presentatie binnenconcert. 
 

 Logo op concert reclame 
banner (25 x 25 cm).  
 

 Logo in programmaboekje 
concert (¼ pagina).  
 

 4 gratis toegangskaartjes 
voor jaarlijks binnenconcert.  
 

 Uitnodiging jaarlijkse Sponsor 
borrel  (1 persoon). 
 

 Advertentie in de brochure 
muziekopleiding (1/8 pagina). 

JosévanEgmond 18 jan.: Met 
@javstaalduine en @bertvanalphen bij 
swingend nieuwjaarsconcert van 
@SBOExcelsior olv enthousiaste 
@JurgenvGS ★★★★ 
 

Marieke van Bijnen 18 jan: Veel 
belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie 
van @SBOExcelsior        ★★★★ 

 

Vraag naar de mogelijkheden voor het sponsoren 
van losse evenementen zoals concerten of het 
aanschaffen van nieuwe muziekstukken. 


