
Mevrouw, Mijnheer, Beste Vriend, Beste Sympathisant,

‘Hand in Hand: Samen tegen Reuma’ (www.r-euma.be) organiseert regelmatig sensibilisatie- en fondsenwervingscampagnes in  
opdracht van het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (www.fwro.be) met als doel het wetenschappelijk onderzoek finan-
cieel te steunen teneinde de levenskwaliteit van een grote groep mensen die in België  geconfronteerd worden met chronische reuma-
tische aandoeningen (artrose, artritis, osteoporose, kinderreuma, systeemziekten) te verbeteren.

In 2016 gaat alle aandacht naar de steun aan het wetenschappelijk onderzoek in verband met reuma bij kinderen. 
Wist u dat deze invaliderende ziekte één kind op 1000 treft? 

Op zondag 11 september 2016 om 15 uur organiseert ‘Hand in Hand: samen tegen Reuma’ een spetterend muzikaal event in het  
Sportpark van Aalter (Lindestraat 17): “KINDERDROOM: AVOND-TUREN”. 

LAURO TESORO, onze Belgische troef voor Eurosong 2016, zal u, onder begeleiding van het jeugdorkest ‘MUZIKAALTER’ 
verwennen met een onvergetelijk muzikaal optreden. In het tweede deel brengen Jan Kerckhofs en LUDOVIQ hun innemende  
Acoustic Monday. De gelauwerde DANSSCHOOL ROSE DE LEYN zal u verrassen met een gastoptreden.

Presentator van dienst is Hubert Damen (alias Witse) 

Om optimaal te kunnen genieten van dit groot feest samen met familie, vrienden of medewerkers stellen we u, in bijlage,  
diverse mogelijkheden tot sponsoring voor.

We hopen op uw sympathie en sponsoring te mogen rekenen en danken u bij voorbaat hiervoor. Elke bijdrage is welkom.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u nog vragen hebt.

Met vriendelijke groeten,

Philippe Carron                           Xavier Janssens
Voorzitter HiH                            Voorzitter FWRO 
philippe.carron@ugent.be          janssens.reuma@skynet.be  

Iedere storting op onze rekening bij de Koning Boudewijnstichting is bijzonder welkom: BE10 000-0000004-04  
(obligate vermelding: ***182/0590/0007***/gift FWRO). Fiscaal attest vanaf 40 €. 

 



Jan Kerckhofs 
& 

LudoviQ 

Laura Tesoro 
o.b.v. Muzikaalter

KINDERDROOM: 

AVOND-TUREN 
Een muzikaal event t.v.v. kinderreuma

11 sept 2016 om 15 uur, Sportpark Aalter



9 september: de FRIVOLE FRAMBOOS

10 september: AXELLE RED 

11 september: 
LAURA TESORO o.b.v. MUZIKAALTER

JAN KERCKHOFS & LUDOVIQ 
Dansschool Rose de Leyn

Presentator: HUBERT DAMEN (Witse)

CONCERTEN FESTIVAL

De concerten op 11 september staan in het teken van kinderreuma, de opbrengsten gaan 
integraal naar het Fonds voor Wetenschappelijk Reuma Onderzoek (FWRO).

Wist u dat 1 op 1000 kinderen in België lijdt aan kinderreuma?

Kom genieten van dit muzikaalevent en 
help mee de levenskwaliteit van 

reumapatiënten verbeteren!

Meer info? www.r-euma.be



Laura Tesoro is een dame die weet wat ze wil.  Na haar 2de plaats in The Voice van Vlaanderen focust 
ze zich volop op haar muziekcarrière. Koen Wauters was niet alleen haar coach op maar ook achter het 
tv-scherm.  Ook liet hij duidelijk zien dat hij zijn Voice-poulin steunt door haar speciale gaste te maken 
bij Clouseau Centraal in het Sportpaleis.
Koen Wauters: “Laura is een heel groot talent: heeft veel podiumpresence, een waanzinnige stem en 
zulke enthousiaste charmes dat ook wij van Clouseau vinden dat ze een extra push verdient. Als er 
eentje is waar we binnen 10 jaar nog zullen van horen, dan moet dat Laura Tesoro zijn.”   

Op 19 augustus 2015 – op haar 18de verjaardag – kwam haar eerste single ‘Outta Here’ uit en deze 
werd grijs gedraaid op zowat alle Vlaamse radiozenders.  In 2016 neemt Laura Tesoro deel aan Euro-
song 2016. Laura wint en mag ons land in mei vertegenwoordigen in Stockholm. In een spannende 
superfinale kwam zij als winnares uit de bus. Laura Tesoro ging er helemaal voor met haar Selah Sue-
song ‘What’s The Pressure’.

Live zal Laura Tesoro iedereen overtuigen met haar eigen hits en enkele hedendaagse funky/pop klass-
iekers. Elk publiek brengt ze 100% zeker aan het dansen.

Laura Tesoro



Muzikaalter is de overkoepelende naam voor vier ensembles: met de concertband, het jeugdorkest,  
het koor Amuze en de percussiegroep Attack zorgt deze Aalterse vereniging voor een rijk gevarieerd 
programma van concerten en muzikale activiteiten. 

De muzikale groep is een graag gehoorde gast zowel binnen als buiten de landgrenzen.
Zo maakte Muzikaalter onder meer concertreizen naar Griekenland, Groot Brittannië, Slovakije, 
Duitsland, Italië en Hongarije.

Maar ook dichtbij is deze filharmonische groep een begrip door de vele gesmaakte concerten, met 
Aalter Promt als paradepaardje. 

Hierbij werd er ondertussen succesvol samengewerkt met een waslijst aan gekende artiesten. 
De 2016 editie met Mathilde Smessaert, Luc De Roo, Sioen en Jef Neve zindert nog na in de oren van 
het 2000-koppig enthousiast publiek.”

MUZIKAALTER



Deze autodidact verbaast iedereen op piano en gitaar. Als bewonderaar van Jason Mraz, 
Simon & Garfunkel, Milow en Johnny Cash brengt Jan Kerckhofs in zijn optredens een mooie mix 
van hedendaagse toppers en golden oldies die hij volledig naar zijn hand zet. 

Jan begon zes jaar geleden filmpjes met covers te posten. Vandaag heeft hij al zestig filmpjes online 
staan, die samen meer dan 1 miljoen keer bekeken werden. De meest bekeken video is zijn akoestische 
Tomorrowland Tribute. Door die filmpjes kon hij al in Duitsland, Zwitserland en Polen optreden. 

Ondertussen wist hij ook als vaste huismuzikant bij QMusic zijn plekje te veroveren. Elke maandag 
brengt hij een cover op zijn eigen heerlijke manier bij Dauwe & Vancoillie.

Jan Kerckhofs



LudoviQ (Ludovic Nyamabo) kreeg van thuis uit muziek met de paplepel ingegoten. In het kerkkoor 
zette hij zijn eerste stappen in de muziek. Op 14-jarige leeftijd schreef hij zijn eerste songs en op zijn 
17de startte hij met “Société Anonyme” als frontman. Met deze band wonnen ze de Kif Kif Awards, 
Latent-Talent, Vi.be on air en stond hij snel op de grote festivals.

Hij schreef zich in voor de eerste editie van “The Voice” (2012) en geraakte tot in de kwart-finales. Dit 
was de start om ook andere muzikale horizonten te verkennen. Hij zette een aantal eigen projecten op 
zoals GIRL & The Fitz’ waarmee hij het voorprogramma van Macy Gray mocht verzorgen.

Hij maakt deel uit van de Grungblavers, een samenstelling van Antwerpse bekende stemmen onder 
leiding van Guillaume Van der Stighelen, waarin LudoviQ schittert als jongste “enfant terrible”.

LudoviQ was Hans Francken (co-coach The Voice) ook niet onopgemerkt voorbijgegaan en in de zomer 
van 2014 zong hij voor Grand Hammond een eerste single in (Make Me Happy). In de zomer van 2015 
stond hij naast Yass en Lynn-C met Grand Hammond op verscheidene podia.

LudoviQ



DANSEN ROSE DE LEYN heeft reeds al meer dan 35 jaar één passie en dat is dansen. Dansen Rose de 
Leyn huist sinds 1980 in hun stijlvolle locatie langs de Expressweg in Sint-Michiels Brugge ter hoogte 
van de kruispunt met de Torhoutsesteenweg. Deze locatie werd speciaal ontworpen en gebouwd in 
functie van dansles geven. Het dagelijks bestuur van de dansschool is in handen van de stichtster Rose 
de Leyn, haar echtgenoot Hugo Vandaele, burgerlijk ingenieur van opleiding, en sedert enkele jaren 
ook, na een succesvolle internationale danscarrière, hun dochter Isolde Vandaele samen met een groep 
van een 20-tal jonge en dynamische leraars en medewerkers. Reeds talloze eventen heeft Dansen Rose 
de Leyn opgeluisterd met telkens ware dansspektakels van de bovenste plank. 

Recent verwelkomde Knokke het dansfeest van Rose de Leyn in de schouwburg Scharpoord: “The best 
of 35 jaar Rose de Leyn” waarbij er herinneringen uit de oude doos werden opgehaald en in een nieuw 
danskleedje werden gestopt met dansstijlen die varieerden van hip hop, tap, ballet, jazz, modern, disco 
tot breakdance. Pure danspassie, dat is dansschool Rose de Leyn. 

Dansen Rose De Leyn



Sponsorpakket XL

Sponsorpakket L

Sponsorpakket M

U bestelt 5 champagnetafels voor € 3.500,- en u ontvangt :

	40 gratis toegangskaarten voor het concert & een bijzondere VIP-plaats

	toegang tot de Champagne VIP-receptie na afloop van het muzikaal event

	5 staantafels van 8 personen in de VIP-ruimte - voorzien van een vlagje met uw logo

	uw logo in kleur in het programmaboekje op 1/1 blz

	een ruime vermelding met logo in de slideshow op 1/1 slide

	een logovermelding voor 12 maanden op de website van www.r-euma.be

U bestelt 2 champagnetafels voor € 1.400,- en u ontvangt :

	16 gratis toegangskaarten voor het concert & een bijzondere VIP-plaats

	toegang tot de Champagne VIP-receptie na afloop van het muzikaal event

	2 staantafels van 8 personen in de VIP-ruimte - voorzien van een vlagje met uw logo

	uw logo in kleur in het programmaboekje op 1/2 blz

	een ruime vermelding met logo in de slideshow op 1/2 slide

	een logovermelding voor 12 maanden op de website van www.r-euma.be

U bestelt 1 champagnetafel voor € 700,- en u ontvangt :

	8 gratis toegangskaarten voor het concert & een bijzondere VIP-plaats

	toegang tot de Champagne VIP-receptie na afloop van het muzikaal event

	1 staantafels van 8 personen in de VIP-ruimte - voorzien van een vlagje met uw logo

	uw logo in kleur in het programmaboekje op 1/4 blz

	een ruime vermelding met logo in de slideshow op 1/4 slide

	een logovermelding voor 12 maanden op de website van www.r-euma.be



OVEREENKOMST SPONSORING: “KINDERDROOM: AVOND-TUREN”
Met optredens van LAURO TESORO onder begeleiding van het jeugdorkest ‘Muzikaalter’, 
Jan Kerckhofs en LUDOVIQ, Dansschool Rose de Leyn’.

Op zondag 11 september in het Sportpark van Aalter, Lindestraat 17 om 15 uur (deuren: 14 uur).

Naam: _________________________________________________________

Firma: _________________________________________________________

Adres: _________________________________________________________

BTW: BE________________________________________________________

Tel.:___________________E.mail: ___________________________________

Wenst een factuur met BTW:    ja      neen

Sponsorpakket XL Sponsorpakket L Sponsorpakket M

Gratis toegangskaarten voor het concert (VIP-plaatsen) 40 16 8

Gereserveerde tafels van 8 personen in de VIP-ruimte 5 2 1

Toegang tot de Champagne VIP-receptie na het muzikaal event ja ja ja

Logo in kleur in het programmaboekje 1/1 1/2 1/4

Logo in slideshow in de zaal 1/1 1/2 1/4

Logo voor 12 maand op de website www.r-euma.be ja ja ja

SUBTOTAAL € 3.500 € 1.400 € 700

U wenst extra VIP kaarten te kopen aan € 40 / kaart € 40 x .... € 40 x .... € 40 x ....

TOTAAL

U kan dit document doormailen (janssens.reuma@skynet.be) of doorfaxen: 09/2206577. 
De overeenstemmende hoeveelheid genummerde VIP-kaarten worden u toegestuurd na ontvangst van sponsoringovereenkomst en 
storting op de rekening van het Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Reumatologie:
IBAN: BE69 7350 2954 5578 (BIC: KREDBEBB): Referentie HiH: Aalter

Datum:                                                Handtekening


