Het Harmonieorkest Panta Rei is een Leuvens
orkest opgericht in 1995 als jeugdorkest. De naam
jeugdorkest is in de loop der jaren verdwenen, en in
tussentijd is Panta Rei uitgegroeid tot een
volwaardig orkest met een vijftigtal muzikanten.
Het doel van Panta Rei is nog steeds hetzelfde als
toen
het
orkest
werd
opgericht:
een
ontmoetingsplaats creëren voor getalenteerde en
gemotiveerde “jonge” muzikanten in en rond
Leuven die elkaar willen vinden in de muziek. Om
zo veel mogelijk muzikanten te kunnen bereiken,
kiezen we er opzettelijk voor om het
inschrijvingsgeld zo laag mogelijk te houden.
Niettegenstaande gaat het onderhouden van een
orkest zoals Panta Rei gepaard met de nodige
onkosten. Zo proberen we steeds kwaliteitsvol
materiaal te voorzien en laten we ons begeleiden
door een professionele dirigent. Het merendeel van
de kosten van Panta Rei proberen we op een
autonome manier op te vangen door regelmatig
concerten te geven of door extra curriculaire
activiteiten te organiseren. Ondanks de vele
inspanningen van onze muzikanten en de vele
helpende handen van onze sympathisanten is het
elk jaar weer moeilijk om break-even te draaien.
Daarom willen we een beroep doen op uw goed
hart als muziekliefhebber.

Wat is een Mecenas?
Een Mecenas is een persoon die als beschermheer
of -vrouwe van kunstenaars, geleerden of sporters
optreedt door ze van financiële middelen te
voorzien, zodat ze zich zorgeloos kunnen wijden aan
hun scheppend werk, wetenschappelijk onderzoek
of sportieve loopbaan. [Wikipedia]
Een Mecenas is simpelweg een persoon die zich
verbonden voelt met Panta Rei en graag een

financiële of materiële bijdrage wil leveren om de
werking van ons orkest te steunen. De status van
Mecenas kan je vergelijken met een soort
erelidmaatschap waarvan je de bijdrage zelf kiest.
Je kan al Mecenas worden vanaf € 50, maar
uiteraard kies je zelf hoeveel je aan ons orkest wil
geven. Afhankelijk van de grootte van de gift
onderscheiden we volgende graden:





Mecenas Maior: giften vanaf € 50
Mecenas Maximus: giften vanaf € 100
Mecenas Optimus: giften vanaf € 250
Mecenas Aeternus: bij gift van een
concertzaal.

Net zoals lidmaatschap wordt de status van
mecenas elk jaar vernieuwd. In het begin van elk
werkjaar zullen de Mecenassen van het afgelopen
jaar gecontacteerd worden met de vraag of ze
opnieuw Mecenas willen worden, en zal er
natuurlijk ook actief gezocht worden naar nieuwe
Mecenassen.

Waarom Mecenas worden?
Mecenas worden doe je uit liefde voor de muziek
en voor onze vereniging. Mecenas mag je daarom
niet vergelijken met een sponsor, met wie we een
sponsorcontract afsluiten en waar tegengewicht
wordt geboden onder de vorm van reclame op
activiteiten en in communicatie. Toch willen we
onze dankbaarheid tonen d.m.v. volgende
“voordelen”:




vermelding op de website en in interne
communicatie
uitnodiging op de open vergadering
een gratis drankje op onze jaarlijkse brunch

Vanaf Mecenas Maximus komen er nog een paar
extraatjes bij:



voorbehouden plaatsen op alle concerten
zonder genummerde plaatsen
uitnodiging voor activiteiten zoals de kerstrepetitie, sinterklaasrepetitie,
overwinningsfeestjes, etc.

De hele gulle schenkers met de graad van Mecenas
Optimus krijgen tot slot bovenop alle opgesomde
voordelen gratis toegang op alle concerten van
Panta Rei.
Giften aan de vzw Harmonieorkest Panta Rei
Leuven zijn helaas niet fiscaal aftrekbaar, we
kunnen dus geen officieel bewijs van gift afleveren.

Wat kan je schenken?
Je kan ons op verschillende manieren steunen.
Enerzijds kan je ons puur financieel steunen door
een bepaald bedrag te schenken. Je kan er echter
ook voor opteren om jouw gift te koppelen aan een
bepaalde materiële aankoop. Zo kan je bijvoorbeeld
kiezen om een bepaald muziekstuk aan te kopen of
om een bepaald stuk slagwerk (terug) te betalen.
Op die manier zal jouw naam voor eeuwig
verbonden blijven met die specifieke aankoop. Op
de achterkant van deze folder vind je alvast een
beknopt verlanglijstje van Panta Rei. De vermelde
prijzen zijn slechts indicatief en zullen afhangen van
de leverancier.

Hoe word je Mecenas?

Panta Rei’s verlanglijstje

Mecenas kan je worden door bijgevoegd formulier
in te vullen en te bezorgen aan een van de
muzikanten of bestuursleden van Panta Rei. Het
geschonken bedrag kan je samen met het formulier
afgeven of overschrijven op het rekeningnummer
van Panta Rei (735-0179739-83). Het bestuur zal na
ontvangst de nodige administratie in orde brengen
zodat je wordt opgenomen in de lijst van
Mecenassen en van alle voordelen kan genieten.

Partituren





Slagwerk

E-mail: ……………………………………………………………………




















Telefoon:…………………………………………………………………

Varia

Opmerkingen:…………………………………………………………





Invulformulier
...................................................................... (naam),
muzikant/(bestuurs-) lid/familie/sympathisant (*)
van Panta Rei, wenst Mecenas te worden voor het
jaar ............................................ en schenkt
hiervoor een bedrag ter waarde van
.......................................................................... euro.
Schenking gekoppeld aan materiaal: Ja / Nee (*)
...................................................................................
Mijn gegevens:
Adres:..……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

...................................................................................
(* schrappen wat niet past)

Noah’s Ark (Bert Appermont): ca. € 150
Colors of Tali (Thomas Doss): ca. € 180
Aurora (Thomas Doss): ca. € 190
Romanian Dances (Thomas Doss): ca. € 470

Maracas: € 56,50
Trianglebeaters: € 72,91
Bongo statief: € 94,56
Dirigentenpupiter: € 130
Bekkenwegzet: € 150
Mallet tafel: € 180
Statief Tam tam: € 200
Conga’s: € 233,85
Suspended cymbal 18”: ca. € 250
Belltree: ca. € 250
Templeblocks: € 450
Tam tam: € 844,95
Klokkenspel: € 1250
Pauk 23”: € 2700
Piccolo pauk 20”: ca. € 3630
Pauk 29”: ca. € 3715
Marimba: ca. € 4400
Buisklokken: ca. € 4900

Printer/kopieerapparaat
Camionette
Concertzaal

De Mecenassen van
Panta Rei

