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Sponsor ons nieuw cohousing hart
Een duwtje in de rug voor het gemeenschapshuis van Stoer Huus

Om bijkomende fondsen te 
verzamelen voor ons
gemeenschappelijke hart
– het gemeenschapshuis –
“De Vi“De Villa” organiseren de 
bewoners van Stoer Huus een 
herfstconcert. Niemand minder 
dan fluitist Barthold Kuijken 
neemt graag de tijd om samen 
met klavecinist Ewald Demeyere 
het Stoer Huus-project muzikaal 
te vute vullen.

Foto Barthold vooraan: ©Minnesota Monthly Magazine
Foto Barthold achteraan: ©Dany Neirynck
Foto Ewald vooraan en achteraan: ©Hans Morren
Foto OLV Ter Potterie: ©Toerisme Brugge / Jan D'Hondt
Foto Villa: ©Timmy Mahieu

et Brugse Stoer Huus-verhaal is 
ingebed in een groter geheel:
eeneen creatieve en toekomst- 
gerichte onderstroom in onze 

evoluerende maatschappij, waarin we 
nieuwe wegen zoeken om samen te leven, 
duurzaam, in verbondenheid met elkaar 
en met aandacht voor personen met een 
beperking. We herkennen de groeiende 
noodnood hieraan en willen hierin onze 
verantwoordelijkheid opnemen en deze 
gedeelde visie verder uitbouwen en 
uitdragen.
We nodigen zielsverwanten en 
sympathisanten graag uit om mee te 
bouwen aan ons verhaal, en we zoeken 
mensen, instanties en bedrijven die 
bereid zijn hier – financieel – aan mee te 
werken. Daarom organiseren we op 29 
september een feestelijk Benefietconcert 
metmet de Brugse oude-muziek-specialist en 
fluitist Barthold Kuijken, samen met zijn 
collega-klavecinist Ewald Demeyere.
Zij bieden ons dit concert aan uit 
sympathie voor het Stoer Huus-project en 
de waarden die het belichaamt. De 
opbrengst is bestemd voor de inrichting 
van de gemeenschappelijke villa.

Inrichting van “De Villa”

Onze eigen woning bekostigen we 
natuurlijk zelf maar bij het 
gemeenschapshuis komt uw hulp 
bijzonder goed van pas.
UwUw bijdrage gaat recht naar het hart van 
Stoer Huus. We willen deze plek 
uitbouwen tot de centrale 
ontmoetingsplaats voor alle bewoners 
(ook voor rolstoelgebruikers), met 
flexibele ruimtes waarin zowel stilte als 
actie in verbondenheid ruimte krijgen.
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3 sponsorpaketten

€200 €500 €1000
Goed zichtbaar op
 ♪ flyer
 ♪ affiche
 ♪ website

+ 2 toegangskaarten
+ 2 gesigneerde CD’s

Prominent
zichtbaar op
 ♪ flyer
 ♪ affiche
 ♪ website

Goed zichtbaar op
  ♪ toegangskaarten
 ♪ steunkaarten

+ 5 toegangskaarten
+ 5 gesigneerde CD’s
+ goodie bag na
  evenement

Prominent
zichtbaar op
 ♪ flyer
 ♪ affiche
 ♪ website met video

Goed zichtbaar op
  ♪ toegangskaarten
 ♪ steunkaarten

+ 10 toegangskaarten
+ 10 gesigneerde CD’s
+ goodie bag na
  evenement

Banner zichtbaar op
eevenement en receptie

Praktische info concert
29 september 2018 om 20.00 uur
(deuren open om 19.30 uur)
Potterierei 79A, 8000 Brugge
Receptie nadien in WZC Ter Potterie:
Peterseliestraat 21, 8000 Brugge

Contactpersoon sponsoring
Wouter Barremaecker
wb@telenatie.be
tel. 0492/979250



Barthold Kuijken is als Belgisch fluitist 
bekend van barokmuziekuitvoeringen op 

authentieke instrumenten. Samen met zijn 
broers Wieland (cello en viola da gamba) en 

Sigiswald (viool) en klavecinist
Gustav Leonhardt waren zij pioniers

in deze wijze van musiceren.
BaBarthold studeerde fluit aan het Brugse

Conservatorium en het Koninklijk
Conservatorium van Brussel en Den Haag.
Hij deed veel onderzoek naar authentieke

muziekinstrumenten. Dit vulde hij aan met
historisch bronnenonderzoek (17e-19e eeuw).

Hij speelde lange tijd in de barokorkesten
CCollegium Aureum en La Petite Bande.

Daarnaast is hij vooral actief in verschillende
kamermuziekensembles, als solist en ook als

dirigent. Zijn repertoire gaat van barok tot
vroeg-19e-eeuwse muziek en Debussy.

Hij gaf les in barokfluit op de conservatoria 
van Brussel en Den Haag.

Ewald Demeyere studeerde aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen, waar hij in 1997 
zijn master behaalde als klavecinist bij
Jos van Immerseel. Vervolgens werd hij er 
lesgever om in 2002 Jos van Immerseel op te 
volgen als leraar klavecimbel.
Als kamermuzikant Als kamermuzikant werkte hij vaak samen 
met Barthold en Sigiswald Kuijken en met 
Paul Dombrecht. Sinds 1993 is hij ook lid van 
La Petite Bande en van Il Fondamento. In juli 
2004 was hij eregast in het
Musica Antiqua festival Brugge.
EEwald Demeyere nam deel aan verschillende 
opnames voor radio en televisie. Hij 
realiseerde ook tal van CD-opnames, onder 
andere (samen met Barthold Kuijken) de 
sonates voor fluit en klavecimbel van
Johann Sebastian Bach en diens zoon
Carl Philipp Emanuel.
In 2006 In 2006 richtte hij het barokensemble
Bach Concentus op.

Alvast van harte bedankt voor uw tijd!


