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i .s .m. Academie voor podiumkunsten Aalst

Ouverture uit Le nozze di Figaro – W.A. Mozart

Watermuziek – G.F. Haendel

Mijn Kapellekensbaan – Kristiaan Van Ingelgem

Daenssuite – Dirk Brossé

S Y M F O N I S C H J U B I L E U M C O N C E RT

ODE AAN AALST



Het Oost-Vlaams Kamerorkest werd in 1983 opgericht onder de naam
“Kamerorkest van Jeugd en Muziek Aalst” en de jonge leden, allemaal strijkers,
hadden net hun sporen verdiend in de Muziekacademie van Aalst.Toen het orkest na
verloop van tijd niet meer in aanmerking kon komen als jeugdorkest is het als
“Oost-Vlaams Kamerorkest” een meer onafhankelijke koers gaan varen. De
enthousiaste strijkers van toen zijn samengebleven en geleidelijk aan is de groep
uitgegroeid tot een ensemble met zowel leden uit Aalst als uit de ruimere regio. De
muziek die het Oost-Vlaams Kamerorkest brengt is heel verscheiden: barok, klassiek,
romantisch, hedendaags, altijd met zorg uitgekozen en met evenveel zorg afgewerkt.
Niet zelden brengt het Oost-Vlaams Kamerorkest een solist mee op het podium,
vaak een jong talent uit de streek. Speelplezier en enthousiasme, daar gaat het bij het
Oost-Vlaams Kamerorkest om en het publiek weet dat zeer te smaken.

In 2019 bestaat het orkest 35 jaar en dat wil het op gepaste wijze vieren met een
symfonisch jubileumconcert “Ode aan Aalst”, waarmee het hulde brengt aan de stad
waar het sinds zijn beginjaren zoveel concerten heeft gegeven. Het Oost-Vlaams
Kamerorkest speelt onder meer de “Daenssuite” van Dirk Brossé en “Mijn
Kapellekensbaan” van Aalsters componist en stadsbeiaardier KristiaanVan Ingelgem.
“Mijn Kapellekensbaan” – naar De Kapellekensbaan van Louis Paul Boon – is een
werk voor symfonisch orkest datVan Ingelgem speciaal voor het Oost-Vlaams
Kamerorkest componeerde. Het orkest heeft het werk tot nog toe nog maar één
keer uitgevoerd vanwege de hoge kosten die de grote symfonische bezetting
meebrengt.Ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van het orkest én de 75ste
verjaardag van KristiaanVan Ingelgem in 2019 breidt het kamerorkest nogmaals uit
tot een symfonisch orkest om dit hedendaags werk voor een tweede keer uit te
voeren.

Om het Aalsters karakter extra in de verf te zetten gaat het Oost-Vlaams
Kamerorkest hiervoor een samenwerking aan met de Academie voor
Podiumkunsten Aalst: leerlingen uit de hogere graad krijgen de kans om hun eerste
orkestervaring op te doen, onder de professionele begeleiding van hun leerkracht.
Naast het trouwe OVKO-publiek zal dit jubileumconcert daarom ongetwijfeld een
veel ruimer publiek aantrekken: familie van leerlingen van de academie,
sympathisanten van KristiaanVan Ingelgem, scholen, verenigingen en artiesten
waarmee het OVKO in het verleden heeft samengewerkt… Om het uitgebreide
orkest en het grote publiek de nodige ruimte te bieden, opteert het orkest voor
deze productie voor de Sint-Jozefskerk in plaats van de feestzaal van het Stadhuis
waar het gewoonlijk zijn concerten geeft.

Op www.ovko.be leest u meer over het Oost-Vlaams Kamerorkest.
Neem zeker ook een kijkje op onze facebookpagina, de link vindt u op onze website.

35 jaar Oost-Vlaams Kamerorkest
75 jaar Kristiaan Van Ingelgem



Een groot symfonisch project als dit is financieel in feite onhaalbaar voor een
amateurorkest dat alleen uit strijkers bestaat. De Stad Aalst heeft echter, na een
uiterst positieve evaluatie van ons project, al een mooie aanzet gegeven in de vorm
van een subsidie, waardoor we er ons nu toch aan durven wagen. Om van dit
concert een onvergetelijke gebeurtenis te maken waarbij we de nodige extra
muzikanten kunnen aantrekken om de “Daenssuite“ en “Mijn Kapellekensbaan” ten
volle tot hun recht te laten komen, zijn we nog op zoek naar extra sponsors.
Daarom durven wij u vragen ons te steunen, zodat onze “Ode aan Aalst” niet alleen
hulde brengt aan Aalst en het orkest, maar ook de gelegenheid biedt om u, als
Aalsters bedrijf, extra in de kijker te zetten.

Sponsoring van ons project

Sponsoring voor 125€

• Naam op affiches en flyers
• Naam en logo in programmaboekje
• 1 vrijkaart

• Naam en logo op affiches en flyers
• Naam en logo in het programmaboekje
• Naam en logo op de website
• 2 vrijkaarten

• Naam en logo op affiches en flyers
• Naam en logo in het programmaboekje
• Naam en logo op de website
• Naam en logo op een scherm in de kerk
• Zichtbaarheid op de receptie (in overleg)
• 4 vrijkaarten

Sponsoring voor 250€

Sponsoring voor 500€






