Een medaille

Sigiswald Kuijken

Uw betrokkenheid bij La Petite Bande!!

Dit vieren we graag met een bijzonder aandenken !

een sieraad

wordt 75...

V

Uw steun voor La Petite Bande
moedigt ons aan
u te blijven inspireren met
onsterfelijke mooie muziek.

oor een donatie van 250 euro,
ontvangt u een bronzen medaille.
Voor een donatie van 500 euro
krijgt u een massief zilveren exemplaar.

Sigiswald Kuijken

Na storting op rekening nummer BE98 4330 1542 0193
met vermelding “medaille + uw naam en adres”
is uw bestelling voltooid.
Contact kan via : medal@lapetitebande.be
U krijgt uw medaille spoedig thuis gestuurd.
Met hartelijke dank,

Michiel Neels

zilversmid –bronsgieter te Brugge

Sigiswald Kuijken
violist en dirigent

Beni De backer

Michiel Neels

W

ereldwijd en sinds ruim 45 jaar, brengt La Petite Bande
onder leiding van Sigiswald Kuijken, barokmuziek en
klassieke muziek op historische instrumenten.
Daarbij inspireert hij zich van binnenuit op de 17e-eeuwse
en 18e-eeuwse uitvoeringswijzen, dus zoals de componisten
en musici ze toen hanteerden.
Tal van jonge en gevestigde musici vonden, en vinden
bij La Petite Bande inspiratie voor hun ontwikkeling.
Hun doel is de muziekkunst te dienen,
waarmee zij talloze luisteraars vele uren deugddoende
muziekbeleving schenken.
La Petite Bande moet het sedert enkele jaren zonder
subsidies stellen, daarom zijn donaties en mecenaat zeer
welkom.

R

eeds als jonge luisteraar, bezocht ik graag de concerten
van La Petite Bande, omdat ik daar een betovering in
de muziek vond, die ik nergens anders kende.
Uit diepe en bijna levenslange sympathie voor dit
unieke ensemble, neem ik het initiatief tot een sponsoractie.
Ik vond mijn vriend Beni Debacker bereid een haarfijn
portret van Sigiswald Kuijken te snijden in medaillevorm.
Op de keerzijde evoceerde hij de zwierige lijnen van
viool en schoudercello.
Zo ontstond een waardevol kunstwerk waarmee u
La Petite Bande kan steunen.

A

ls zilversmid en bronsgieter, wil ik graag een
exemplaar van deze medaille voor u gieten.
De bronzen medaille weegt 145 gram (brons 90/10).
De zilveren medaille weegt 180 gram (massief
zilver eerste gehalte – wettelijk gestempeld Ag925).
Ze hebben een diameter van ruim 7 centimeter.
De medaille is een sieraad om te koesteren en een
blijvend teken van uw betrokkenheid bij La Petite Bande.
U krijgt het toegestuurd in een houten kistje met een
kunstig ontworpen standaard zodat u het rechtop
kan zetten op de ereplaats die u kiest.

