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PARTNERDOSSIER 

 

Zwevegem verbindt 

Zwevegem is door haar unieke ligging, door de aanwezigheid van een brede waaier aan initiatieven 

en een sterk verenigingsleven een aangenaam nest om te wonen, werken, ondernemen, ontspannen of 

leven.  Met dit schrijven willen we u graag informeren over een nieuw initiatief in Zwevegem, namelijk 

ZWEVER (Zwevegem Verbindt), alsook om uw medewerking vragen. 
 

ZWEVER wil de connectie tussen gemeenschappen, verenigingen en vrienden versterken.  Inzetten op 

samenwerking en krachtenbundeling vormt hierbij de leidraad.   ZWEVER is een open netwerk van en 

voor Zwevegemse verenigingen en vrienden die verbinding als hefboom willen inzetten om samen 

culturele en sportieve co-producties op te zetten.  Hierbij willen we ook middelen verzamelen om 

sociale projecten te ondersteunen die inzetten op de verbinding in de samenleving.  Diverse lokale 

organisaties zoals verenigingen, jeugdbewegingen, scholen, parochie en serviceclubs (zie zwever.be) 

vormen samen met geëngageerde bewoners de motor van Zwever en bepalen samen de 

gemeenschappelijke doelen en activiteiten, dit los van partijpolitiek.  We willen jaarlijks een groot 

event organiseren en dan deze middelen passend besteden via tussenkomst van onze eigen 

verenigingen en hun contacten zodat er steeds een directe link is met het goede doel en een maximale 

zekerheid dat de steun goed “landt”. 
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Ons project – Wannes Cappelle en Mozart Requiem 

Als eerste project willen we « Samen voor heropbouw van Oekraïne » opzetten, evident dat we in deze 

tijden daar een prioriteit van maken.  Om veel fondsen te werven programmeren we een dubbelconcert, 

namelijk Wannes Cappelle en het Requiem van Mozart dat we 2 keer uitvoeren op dezelfde dag, nl. 

zondag 20 november om 11.00u en om 18.00u.  Beide concerten gaan door in de Sint-Amanduskerk 

van Zwevegem met nadien aansluitend een receptie (locatie ligt nog niet definitief vast).  Zwevegem 

heeft een grote kerk die door de breedte van de hoofdbeuk een uitmuntend zicht op de artiesten 

garandeert.  We brengen WANNES CAPPELLE SOLO.  Wannes is een gewaardeerd acteur, zanger en 

songwriter en is het brein achter de band ‘Het Zesde Metaal’.  Aansluitend programmeren we het 

REQUIEM  van  W.A. MOZART  in de versie van Süssmayr, werk dat bij het grote publiek nog veel 

bekender werd door de film ‘Amadeus’.  Het 22-koppig orkest o.l.v. Maia Silberstein speelt op 

authentieke instrumenten.   Solisten zijn Irene Carpentier, Pieter De Praetere, Stefaan Vandenbroucke en 

Kris Belligh.  Irene Carpentier heeft trouwens een bijzonder band met Zwevegem, ze is afkomstig uit Sint-

Denijs en heeft een grote reputatie als soliste opgebouwd in Duitsland.  Het geheel staat onder de 

artistieke leiding van Wim Verdonck. 

 

Uw ondersteuning 

We zouden het heel erg waarderen dat u als partnerbedrijf of sympathisant ons opzet ondersteunt. Een 

overzicht met de verschillende mogelijkheden vindt u in dit dossier.  

U krijgt dus twee concerten voor de prijs van één. 

 zondag 20 november om 11.00u  

 zondag 20 november om 18.00u. 

Beide concerten gaan door in de Sint-Amanduskerk, Theofiel Toyeplein van Zwevegem (op 3 km van 

Kortrijk). 

 

Aarzel niet om contact op te nemen indien u bijkomende info gewenst.  Indien u ons wenst te steunen, 

stuur a.u.b. hiernavolgend document voor akkoord terug te mailen naar info@zwever.be.  

Bij voorbaat dank! 

Hartelijke groeten, 

Namens het kernteam  

Dominiek Callewier, Veerle De Mey, Matthias Malfrere, Dirk Decuypere, Marc Doutreluingne, Francis 

Beunnens, Pol Sileghem 
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OVEREENKOMST PARTNER  
WANNES CAPPELLE / MOZART REQUIEM, zondag 20 november 2022 kerk Zwevegem 

 
Ondergetekende   __________________________________________________ 
 
Handelend voor rekening van  __________________________________________________ 
 
Adres     __________________________________________________ 
 
Telefoon & emailadres   __________________________________________________ 
 
BTWNR. (indien van toepassing)  __________________________________________________ 
    
Contactpersoon (eventueel)  __________________________________________________ 
 
 
Bedrag   Return 
 

o € 1.000 Frequente vermelding met eigen beeld op schermen tijdens en na event 
Logo op de website   
Volledige bladzijde publiciteit in het programmaboekje 
12 V.I.P. kaarten (parking, gereserveerde plaatsen, gratis programmaboekje 
en gezellige receptie na concert).  

 
o €  500  Frequente vermelding met eigen logo op schermen tijdens en na event 

Logo op affiche & flyers   
Halve pagina publiciteit in het programmaboekje 
6 V.I.P. kaarten (parking, gereserveerde plaatsen, gratis programmaboekje 
en gezellige receptie na concert).  
 

o €  250  Logo vermelding in het programmaboekje 
6  gewone tickets. 

 
o €  100  Logo vermelding in het programmaboekje 

 
o € ____  Koopt ……. tickets ter waarde van 25 euro.   

 
o €  ___  Verleent steun ter waarde van_____ euro, en wenst een gesprek met een   

bestuurslid. Return te bespreken  
 
 
Opgemaakt in twee exemplaren op: _________________ 
 
 
Voor akkoord:        

 

Naam + firmanaam & handtekening partner    

http://www.zwever.be/

