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DIT IS BROES !

HALLO !

Broes is vier jaar en een echte held!
Hij gaat naar de kleuterschool in zijn dorp. Hij houdt van zwemmen en lachen met gekke
bekken, de Power Rangers en is dol op appelsap. Hij ontdekt graag nieuwe dingen en leert in
sneltreinvaart bij. Het is heerlijk babbelen met Broes, maar dat gaat niet zomaar.
Broes is een superslimme en cognitief normale kleuter met een motorische beperking. Broes
begrijpt alles maar het is moeilijk om zelfstandig te zitten, stappen, eten of praten. Hij heeft
ook een spraakcomputer om te vertellen of om mopjes te maken. Broes werkt al 3,5 jaar
keihard in therapie-sessies: bij de kinesiste leert hij elke week beter duwen, zitten en
rechtstaan. En bij de logopediste oefent hij zijn mondmotoriek. In zijn loopwagen scheurt
hij thuis langs de zetels en de kasten.
Broes is een heerlijk kind en mama Nele en papa Wim zijn fantastische ouders, die hem alle
kansen willen geven. Ze staan echter steeds voor nieuwe uitdagingen, die een heleboel
middelen vergen. Zou het niet geweldig zijn om hen een hart onder de riem te steken?
De Bende van Broes vindt alvast van wel: daarom organiseren we een groot feest!
De opbrengst van dit feest gaat naar de broodnodige investeringen in en rond de woning,
zodat Broes binnenkort met zijn nieuwe elektrische rolstoel kan gaan en staan waar hij zelf wil.
Bent u een even grote held als Broes? Doe dan met ons mee!

Ex-sprintster Kim Gevaert “ Als mama van 3 kindjes en als iemand die familie ontzettend belangrijk

METER

vindt, doet het mij enorm plezier om te zien hoe de hele Bende van Broes zich inzet om die flinke kleuter
Broes alle kansen te geven die hij verdient.
Broes zijn wilskracht en doorzettingsvermogen om aan te leren en in te oefenen wat de meeste mensen
vanzelfsprekend vinden, is inspirerend. Een echte topsporter dus! Daarom ben ik ook heel trots om het
meterschap van dit mooie initiatief op mij te mogen nemen.”

Sons of Gravity zijn de 4 prof-volleyballers Stijn Dejonckheere, Hendrik Tuerlinckx, Matthijs

PETERS

Verhanneman en Ruben Van Hirtum van Knack Roeselare. Ze maken tussen hun trainingen
en volleybalmatchen door leuke filmpjes met heel wat volleybal trickshots. Ook zij steunen De
Bende van Broes omdat ze geloven in de sportieve superkrachten van Broes:
“We vinden het super wat De Bende van Broes organiseert, we staan er met ons hele team 100% achter.
Toen we gevraagd werden als sportieve peters van het initiatief hebben we dan ook niet geaarzeld! Op 16
oktober hebben we onze eerste competitiematch dus kunnen we er helaas niet bij zijn, maar we zullen vanuit
Antwerpen mee supporteren voor Broes!”heel trots om het meterschap van dit mooie initiatief op mij te
mogen nemen.”
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BENEFIET: DE BENDE VAN BROES IN CONCERT
PROGRAMMA
De Bende van Broes zorgt voor een heerlijke muzikale cocktail van klassieke muziek, Frans
chanson, comedy en zelfs Bowie!
Laat u verrassen door een waaier aan dansen uit alle windstreken: een Hongaarse dans van
Brahms, een lichte wals van Rachmaninoff, opzwepende Roemeense dansen van Bartok en een
zwoele tango van Piazzolla. Voor de aanstekelijke uitvoeringen zorgen een aantal klinkende
namen uit de klassieke muziekwereld: niemand minder dan het SimoensTrio, het Pianoduo
Mephisto en Casco Phil delen samen het podium.

SIMOENS TRIO

PIANODUO MEPHISTO
De drie zussen van het SimoensTrio wonnen

Ook het Pianoduo Mephisto heeft al een

een rits binnen-en buitenlandse prijzen,

indrukwekkend cv bij elkaar gespeeld. Onlangs

brachten verschillende cd’s uit en draaien al

nog verscheen in de pers:

jaren mee aan de top van de kamermuziek in

“Hier zitten niet zomaar twee pianisten naast

Vlaanderen.

elkaar, eerder lijken hun vier handen door één
ziel te worden aangestuurd.”
Bovendien laten ze zich vergezellen door een
extra paar handen van pianiste Saskia Van
Herzeele.
CASCO PHIL

Voor de warme ensemble-klanken zorgen
de bevlogen strijkers van Casco Phil, onder
leiding van Benjamin Haemhouts.

BENJAMIN HAEMHOUTS
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PIV HUVLUV

PATRICK RIGUELLE

Piv Huvluv (Jan Cattrijsse) is al lang geen

Patrick Riguelle kent iedereen van zijn lange

onbekende meer in standup-comedyland. Je

periode als frontman van de Laatste Show-

kent hem misschien ook als agent Stefaan uit

band.

de Vlaamse tv-serie ‘Eigen Kweek’.

Maar Riguelle is véél meer dan dat: hoewel hij

Deze veelzijdige Oostendenaar speelde

het grootste deel van zijn leven in Vlaanderen

ondertussen in zowat elke Vlaamse bruine

woonde, blijft Frans zijn moedertaal. “Ik ben

kroeg en schouwburg.

opgegroeid in een tweetalig gezin. Franstalig
chanson domineerde de draaitafel tijdens

De stand-up comedy humor van Piv, voormalig

mijn kindertijd. Dat heeft ervoor gezorgd dat

onderwijzer, leent zich uitstekend voor een

ik die muziek haatte op mijn achttiende, maar

kinder- en familiepubliek. Piv Huvluv behoort

vanaf mijn dertigste ben ik chanson met veel

overigens samen met Raf Coppens, Nigel

liefde en nieuwsgierigheid weer beginnen op

Williams en Bert Kruismans tot de pioniers

te rakelen.”

van de stand-up in Vlaanderen die 15 jaar
geleden gezamenlijk op tournee gingen.

Speciaal voor dit concert zocht Riguelle

Sindsdien toert Piv ononderbroken in culturele

enkele van de mooiste chansons bij elkaar:

centra.

van Bourvil over Gainsbourg tot Brel.

Piv brengt heel smakelijke en authentieke

Normaal horen we deze liedjes met gitaar- of

humor met een eigentijds accent… ‘één van

pianobegeleiding, maar wij pakken het een

de meest authentieke Vlaamse comedians’.

stuk grootser aan: Anthony Gröger bewerkte
alle chansons voor ensemble.
En om het feest compleet te maken eindigen
we met het overbekende ‘Heroes’ van David
Bowie, in een gloednieuw en indrukwekkend
arrangement!

LUNCH + DJ

Na het concert kan je genieten van een
overheerlijke lunch. De gerenommeerde
traiteur Ma Kwizien zorgt voor een heerlijk
buffet met keuze tussen Pasta Arrabica met
zeevruchten, Aziatische vegetarische wok,
Stoverij met dragonmousseline en Seizoenssoep.
Na de lunch is er ook nog koffie en taart, en
zorgt een DJ voor de goeie sfeer!
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SPONSORFORMULES
Word sponsor van de Bende van Broes:

€

150

50

€

PAKKET 2

PAKKET 1

° logo in programmaboekje
° logo op website
° logo op schermen in de zaal

€

° logo in programmaboekje
° logo op website
° logo op schermen in de zaal
° 2 toegangstickets concert *

350

€

250
PAKKET 3

° logo in programmaboekje
° logo op website
° logo op schermen in de zaal
° 2 toegangstickets concert*
° 2x lunch na het concert**

VRIJE GIFT

€ ............

PAKKET 5

PAKKET 6

° advertentie in programmaboekje
° advertentie op website
° logo op schermen in de zaal
° 4 toegangstickets concert*
° 4x lunch na het concert
° 2 flessen cava + 4 drankkaarten

° advertentie in programmaboekje
° advertentie op website
° logo op schermen in de zaal
° ... + extra’s op maat!

PAKKET 4

° advertentie in programmaboekje
° advertentie op website
° logo op schermen in de zaal
° 4 toegangstickets concert*
° 4x lunch na het concert**

500

€

* waarde toegang concert 25€ p.p.
** dranken niet inbegrepen

Andere pakketten of een vrije bijdrage volgens uw wensen bespreekbaar!
Betaling kan op rekeningnummer BE28 7360 1866 8120 van de Bende van Broes.

CONTACT
E-MAIL

sponsor@debendevanbroes.be

WEBSITE www.debendevanbroes.be
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