Wat is het
USConcert?
Het USConcert is het oudste symfonieorkest van
Nederland en hét studentenorkest van Utrecht.
Het orkest behoort kwalitatief gezien tot de
beste studentenorkesten van het land.

Wat kan het USConcert
voor u betekenen?
Het USConcert is op zoek naar partners om mee samen te werken. Wij zouden graag kijken
naar de mogelijkheden van een partnerschap met uw bedrijf. Wilt u uw bedrijfsnaam aan het
oudste symfonieorkest van Nederland verbinden?
Het orkest voert gemiddeld 2 grote projecten
per jaar uit waarbij concerten worden gegeven
in de mooiste concertzalen van Nederland. De
projecten van het USConcert kenmerken zich
door een unieke combinatie tussen professio-

naliteit en enthousiasme van studenten. Het
succes van deze projecten is terug te voeren
op een lange en waardevolle traditie van
samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Utrechtsch Studenten Concert Sinds 1823.
Het orkest bestaat uit circa 100 enthousiaste, gedreven studenten die wekelijks
repeteren onder leiding van dirigent en artistiek leider Bas Pollard. Het orkest voert
gemiddeld 2 projecten per jaar uit waarbij verscheidene concerten worden gegeven in
grote concertzalen van Nederland. Eens per jaar is er een tournee naar het buitenland,
waarbij samenwerkingen worden aangegaan met lokale conservatoria en solisten. De
afgelopen jaren zijn onder andere Zweden, Italië, Tsjechië, Turkije, Frankrijk, Litouwen, Spanje, Kroatië en Marokko bezocht.

Het orkest en haar geschiedenis
Het orkest is in 1823 opgericht als onderdeel van het Utrechtsch Studenten Corps. In
1981 is het USConcert een zelfstandig orkest geworden, waarna het zich officieel het
oudste symfonieorkest van Nederland kan noemen. In 1998 heeft het orkest hier zelfs
een eervolle vermelding voor gekregen in het Guiness Book of Records.
Het USConcert heeft een gevarieerd repertoire. Er worden voornamelijk werken uit
de laatromantische en vroegmoderne tijd uitgevoerd. Zo heeft het orkest het lustrum
in 2008 afgesloten met een uitvoering van de zevende symfonie van Sjostakovitsj
in het Concertgebouw te Amsterdam, alwaar een lustrum eerder ook de machtige
Alpensymfonie ten gehore werd gebracht.
Op de lessenaars van het orkest zijn regelmatig componisten te vinden als Brahms,
Bruckner, Diepenbrock, Mahler, Tsjaikovski, Rachmaninov, R. Strauss en Sjostakovitsj.
Ook werken uit andere muzikale tijdperken worden graag door het USConcert uitgevoerd, onder andere van hedendaagse Nederlandse componisten. Het altvioolconcert
van Alfred Mendelssohn heeft bijvoorbeeld zijn wereldpremière beleefd met het
orkest. Ook zijn er verschillende composities opgedragen aan het USConcert , zoals
de ‘Kuhnau Variaties’ van Hendrik Andriessen en de ‘Drie dansen voor Orkest’ van
Roel van Oosten.

Grote namen
In haar rijke geschiedenis heeft het Utrechtsch Studenten Concert opgetreden met
bekende musici zoals Franz Liszt, Camille Saint-Saens, Clara Schumann en Joseph
Joachim. Ook nu nog treden bekende solisten graag met het USConcert op. Zo
soleerden meer recentelijk Henk Smit, Emmy Verhey, Pieter Wispelwey, Tjeerd Top
en Lisa Jacobs bij het orkest.

“Het USConcert laat zien waar goede studenten toe in staat zijn:
hun studie combineren met het leveren van een muzikale topprestatie!”
Prof. dr. G.J. van der Zwaan
Rector magnificus UU

Het USConcert richt zich in de samenwerking met haar
partners op relatiemanagement en naamsbekendheid
Relatiemanagement
Wilt u uw klanten of collega’s op een bijzondere avond trakteren? Een concert van het
USConcert leent zich er uitstekend voor om
uw relaties te ontvangen in een bijzondere
ambiance. Wij kunnen bijvoorbeeld voor u
als concertsponsor een ontvangst organiseren
voor u en uw gasten, met gebruik van een
eigen foyer en de mooiste plaatsen in de zaal.
U kunt hier een avondvullend programma
bij krijgen met een diner vooraf en/of een
inleiding op het concert en na afloop van het
concert onder het genot van een hapje en een
drankje een kennismaking met orkestleden,
solist en dirigent.

Naamsbekendheid

Het USConcert kan zich beroepen op een
breed en gemêleerd publiek. Door de afwisselende projecten trekken wij veel studenten
en starters, maar ook mensen die al langer op
de arbeidsmarkt actief zijn.
Als partner van het Utrechtsch Studenten
Concert verbindt u uw naam aan het oudste
symfonieorkest van Nederland. Uw naam
en logo kunnen verschijnen op allerlei publiciteitsmiddelen die het USConcert inzet bij het
werven van haar publiek.

”Het Utrechtsch Studenten Concert? Toonaangevende muziek,
tot in de vezels betrokken musici, concerten altijd dichtbij.
En daarom past het bij ons.”
Rien Nagel, directievoorzitter Rabobank Utrecht

Onderscheid
Het USConcert maakt onderscheid in drie verschillende soorten samenwerking. Elk partnerschap bestaat uit een eigen pakket van vergoeding en tegenprestaties. De meest intensieve
vorm van sponsoring is het hoofdsponsorschap. Daarnaast kunt u zich aan het orkest binden
als concertsponsor of door middel van sponsoring in natura.
Concertsponsor

Sponsoring in natura

Als concertsponsor ontvangt u vrijkaarten voor
de concertreeks die u sponsort en de mogelijkheid voor een aanvullend arrangement. Denk
bijvoorbeeld aan een inleiding op het concert
door de dirigent of een borrel in een aparte
foyer na het concert, vergezeld door een aantal
orkestleden en eventueel de dirigent.
Tevens verschijnt uw logo en naam op de
website van het USConcert en kunt u advertentieruimte in het programmaboekje krijgen.

Wellicht zijn er mogelijkheden om het
USConcert in natura bij te staan met haar
projecten en de organisatie hieromheen. Denkt
u bijvoorbeeld aan drukwerk, ICT of kantoorartikelen. U wordt op deze wijze orkestsponsor
op basis van een prestatie waar u goed in bent.
Wij helpen u zich als zodanig te profileren
door middel van een advertentie in het programmaboek en door vermelding van uw logo
op onze website. Wilt u uw bedrijfsrelaties
ergens mee naar toe nemen? Ook voor onze
sponsors in natura hebben wij een uitgebreid
concept van relatiemanagement. Een ideale
gelegenheid om te ontspannen met uw werknemers.

Hoofdsponsor
Als hoofdsponsor krijgt u voor elk project
exclusieve arrangementen aangeboden met een
avondvullend programma rondom het concert.
Denk bijvoorbeeld aan een diner met een
inleiding op het concert door de dirigent en
een exclusieve borrel naderhand met orkestleden en solist in een aparte foyer.
Als hoofdsponsor verbindt u uw naam aan het
orkest als geheel. Uw bedrijfsnaam verschijnt
op alle publiciteitsmiddelen van het orkest.
Tevens kan uw bedrijf genoemd worden bij de
opening van elk concert in het welkomstwoord
van de voorzitter.

En verder?
Er zijn uiteraard, naast deze drie vaste
concepten veel meer mogelijkheden bij het
Utrechtsch Studenten Concert.
Het USConcert is flexibel en denkt graag actief mee om het partnerschap zo in te richten
dat het voor beide partijen het beste uitpakt.

Uw avond met het USConcert kan er als volgt uit zien:
Allereerst ontvangt u uw relaties in
een speciaal voor u gereserveerde foyer
voor een uitgebreid diner voorafgaand
aan het concert. Na afloop van het diner vertelt onze dirigent uw gezelschap
iets over het orkest en het programma,
waarna u op de beste plaatsen in de
zaal van het concert kunt genieten.

Als afsluiting van een geslaagde
avond heft u samen met uw relaties in
besloten kring het glas, waarbij enkele
orkestleden met uw gasten na komen
praten over het concert.
Uiteraard vindt de definitieve invulling
van de avond volledig in samenspraak
plaats.

Kamermuziek
Heeft u een bedrijfsgelegenheid en zoekt u muzikale
begeleiding? Als partner verzorgen wij graag voor u
een besloten kamermuziekconcert door leden van het
Utrechtsch Studenten Concert. Een intiem concert,
dichtbij de musici. Speciaal voor u en uw relaties.

Naamsbekendheid
Het USConcert kan zich beroepen op een
breed en gemêleerd publiek. Door de afwisselende projecten trekken wij veel studenten
en starters, maar ook mensen die al langer op
de arbeidsmarkt actief zijn.
Als partner van het Utrechtsch Studenten
Concert verbindt u uw naam aan het oudste
symfonieorkest van Nederland. Uw naam
en logo kunnen verschijnen op allerlei publici-

teitsmiddelen die het USConcert inzet bij
het werven van haar publiek. Denk
bijvoorbeeld aan:
Flyers (oplage 5000)
Posters (oplage 1000)
Advertentie in programmaboek (oplage 1000)
Spandoek in de binnenstad
Website

Scholenproject
Het USConcert werkt al een aantal jaren samen met verscheidene middelbare scholen in
en rondom Utrecht en Amsterdam in de vorm
van een scholenproject. Enthousiaste leden
van het USConcert geven op die scholen een
interactieve workshop over het programma
wat het orkest speelt. De leerlingen bezoeken
vervolgens het concert, waarbij ze het orkest
die stukken horen spelen.
Het USConcert hoopt hiermee in het bijzonder een jong publiek te bereiken, wat anders

niet zo snel met klassieke muziek in aanraking
zou komen.
Het concept bewijst zich nu al een aantal
jaren als een groot succes en wij hopen dit te
kunnen blijven doen. Dit soort activiteiten
zijn zeer belangrijk voor het behoud van het
culturele landschap in Nederland: om ook in
de toekomst de concertzalen van een publiek
te verzekeren.

‘De meest jaloersmakende programmakeuzes
van alle studentenorkesten in Nederland”
Jurjen Hempel , dirigent
Lid Comité van Aanbeveling
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de zevende symfonie van Sjostakovitsj in het
Concertgebouw te Amsterdam, alwaar een
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Op de lessenaars van het orkest zijn regelmatig componisten te vinden als Brahms,
Bruckner, Diepenbrock, Mahler, Tsjaikovski,
Rachmaninov, R. Strauss en Sjostakovitsj.
Ook werken uit andere muzikale tijdperken
worden graag door het USConcert uitgevoerd,
onder andere van hedendaagse Nederlandse
componisten. Het altvioolconcert van Alfred
Mendelssohn heeft bijvoorbeeld zijn wereldpremière beleefd met het orkest. Ook zijn er
verschillende composities opgedragen aan het
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Grote namen
In haar rijke geschiedenis heeft het
Utrechtsch Studenten Concert opgetreden
met bekende musici zoals Franz Liszt, Camille Saint-Saens, Clara Schumann en Joseph
Joachim. Ook nu nog treden bekende solisten
graag met het USConcert op. Zo soleerden
meer recentelijk Henk Smit, Emmy Verhey,
Pieter Wispelwey, Tjeerd Top en Lisa Jacobs
bij het orkest.

Grootse projecten

De energie van het USConcert en de durf om
gewaagde grootschalige projecten aan te gaan
is uniek en typerend voor het orkest. Zo heeft
het orkest in het voorjaar van 2011 drie uitverkochte concerten gegeven in een circustent
midden in het Wilhelminapark te Utrecht.
Hierbij werd de Vuurvogel van Stravinsky ten
gehore gebracht in samenwerking met de welbekende dansacademie Lucia Marthas, die het
ballet verzorgde. De circustent is nota bene
door de orkestleden zelf (!) opgezet.’

“Het enthousiasme van de orkestleden die elk concert weer hun ziel erin
leggen maakt het orkest tot een bruisend geheel, wat zijn weerga bij
professionele orkesten niet kent.”
Florian Krouwel, Fagottist

Algemene informatie:

Utrechtsch Studenten Concert
Kruisstraat 201
3581 GK Utrecht
+31 (0)30 253 8475
acquisiteur@usconcert.nl

www.usconcert.nl

Ontwerp: deMarionet.nl
Haarlem

