
steun ons artistiek-pedagogisch project
 
U kunt onze vereniging en haar artistiek-pedago-
gisch project steunen door :
 
- lid te worden van de vereniging :
 
	 * gewone leden :

    individueel :
    min. €50 en max. €250
	
	    instelling of organisatie :
    min. €250 en max. €5000
 
	 * sympathisanten :
	
   Vanaf €25
 

- de vereniging en haar projecten te sponsoren :
 
	 * structurele sponsoring : contract voor 3 	
	 jaar te bespreken met het bestuur
 
	 * punctuele projectsponsoring : te bespre-	
	 ken met het bestuur

Rekeningnummer 001-6316567-03
 
op naam van
Brussels Sinfonietta vzw
Meerstraat 63
1852 Beigem

Met de structurele steun van :

contact

artistieke leiding
Luc Bartholomeus
+32 475 83 64 31
mail@sinfonietta.be

zakelijke leiding
Luc Willemyns

administratieve zetel
Brussels Sinfonietta v.z.w.
Meerstraat 63
1852 Beigem 

www.sinfonietta.be

    

    v.z.w.
    Het kamerorkest van
    Scholengroep Brussel
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KAMERORKEST

Het kamerorkest Brussels Sinfonietta werd in 
2006 opgericht.

Talentvolle leerlingen uit de 4 scholen voor po-
diumkunsten van Scholengroep Brussel : de 
muziekacademies van Anderlecht, Etterbeek en 
Schaarbeek en de Kunsthumaniora Brussel, 
krijgen de kans om samen met eminente or-
kestmusici-leraars te musiceren in orkestver-
band.

Concertmeester is Erik Sluys, tevens lid van het 
Vlaams Symfonieorkest.

Naas t ande ren 
ver lenen ce l l is t 
Steven Caeyers, 
violist Peter Hel-
lemond en klave-
cinist Paul Van 
Hooff op regelma-
t ige bas is hun 
medewerking aan 
de voorbereiding 
en de uitvoering 
van de concerten.

Dit biedt aan de leerlingen een unieke kans om 
in optimale omstandigheden en onder deskun-
dige leiding kennis te maken met het orkestre-
pertoire en zich specifiek op het orkestmetier 
voor te bereiden.

De strijkerskern van het ensemble vertolkt, gelet 
op de bezetting, vooral werk uit de Barok en 
het Classicisme. Werk van W. A. Mozart, J. 
Haydn, J.S. Bach, A. Vivaldi, G.F. Händel en 
G.P. Telemann stonden reeds op het program-
ma van diverse concerten te Brussel, Brugge, 
Grimbergen, Vilvoorde en te Parijs.

Het is echter de bedoeling ook andere stijlperi-
odes aan te boren en de bezetting van het en-
semble te verruimen. Zo werd er in het seizoen 
2009-2010 reeds werk van J. Haydn, L. van 
Beethoven, F. Mendelssohn, E. Elgar, C. Saint-
Saëns en M. Bruch geprogrammeerd.

Het ensemble staat onder de artistieke leiding 
van Luc Bartholomeus, dirigent en directeur van 
de Muziekacademie te Anderlecht.

V.Z.W.

De Vereniging Zonder Winstoogmerk werd op-
gericht om het jonge talent dat deel uitmaakt 
van het Kamerorkest ten volle te ondersteunen.

Dit betekent dat de vzw niet alleen de werking 
van het ensemble ondersteunt maar tevens ook 
dat individuele leden van het ensemble op di-
verse manieren solistisch of in kamermuziek-
verband podium-kansen krijgen en de nodige 
ondersteuning genieten om optimaal in hun ar-
tistieke loopbaan begeleid te worden.  


