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welkom bij
het Concertgebouworkest
Met trots presenteren wij u De Salon, de business club van het Concertgebouworkest.
Het Koninklijk Concertgebouworkest is een iconische organisatie met een brede
internationale uitstraling. Al 130 jaar behoort het orkest tot de absolute wereldtop.
Om ook in de toekomst op wereldniveau te blijven musiceren, kan het orkest
niet zonder de steun van zakelijke partners. Al decennialang zijn de vele zakelijke
relaties van het Concertgebouworkest verenigd in de business club De Salon.
Salonleden ontmoeten elkaar rondom concerten en unieke evenementen van
het orkest en komen zo dichter bij de musici, dichter bij de muziek.
Graag verwelkomen wij u als Salonlid bij het Concertgebouworkest!
Fons van Westerloo, voorzitter Foundation Concertgebouworkest

Concert met lichtklavier. Het Concertgebouworkest in een bijzondere uitvoering van Prometheus van Alexander Skrjabin

herhaaldelijk bekroond met de titel

‘ World’s Greatest
Orchestra ’
1888
oprichting Concertgebouworkest

125 musici
25 verschillende nationaliteiten

120 concerten
per seizoen in binnen- en buitenland

250.000
concertbezoekers per seizoen

Hare Majesteit
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e Salon is de business club van het Concert

Lidmaatschap van de Salon biedt de uitgelezen kans

gebouworkest. De Salon ondersteunt de

om de magie van het orkest te ervaren; om een

ontwikkeling van (jong) muzikaal talent en draagt

symfonische klank te leren kennen die zijn gelijke in

daarmee bij aan de toekomst van symfonische

de wereld niet kent.

muziek en het presteren van het Concertgebouworkest aan de wereldtop.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van De Salon is verbonden met
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Circa vijftig leden uit diverse sectoren zijn lid van

verschillende privileges. Om relevant te zijn voor

De Salon en treffen elkaar meerdere keren per

alle lagen binnen een bedrijf, zijn onze privileges

seizoen rondom bijzondere concerten en exclusieve

gekoppeld aan verschillende evenementen voor

evenementen, waarbij zij de kans krijgen onze

specifieke doelgroepen.

musici te ontmoeten. Door u te verbinden aan
het Concertgebouworkest krijgt u toegang tot

Met uw lidmaatschap draagt u bij aan de ontwikkeling

een netwerk van toonaangevende bedrijven,

van (jong) muzikaal talent, middels initiatieven zoals

prominente bestuurders en vertegenwoordigers

de Prix de Salon en de ondersteuning van de Academie

van de Nederlandse cultuur.

van het Concertgebouworkest.
Het lidmaatschap van De Salon bedraagt € 3.500
(excl. BTW) per jaar, met een minimum van drie jaar.

Presentator Thomas Vanderveken geeft een inleiding op een concert in de serie Essentials

Opening Night

bijzonder muzikaal plan heeft ten behoeve van zijn

Met de Opening Night viert het Concertgebouworkest

of haar muzikale ontwikkeling. Deze intieme avond

de start van het nieuwe concertseizoen in Het

vindt plaats op locatie bij een van de Salonleden.

Concertgebouw. Bij deze bijzondere gelegenheid

Uitnodiging voor twee personen.

ontvangt het orkest zijn zakelijke en particuliere
relaties, hoogwaardigheidsbekleders en leden van
het Koninklijk huis.

Essentials-concert met voorontvangst
in Het Concertgebouw
De concertreeks Essentials is ontwikkeld in samen

Het concert wordt voorafgegaan door een stijlvol

werking met onze Global Partners Unilever en ING.

walking dinner in de foyers rondom de Grote en
Kleine Zaal. Na afloop van het concert heeft u de

Tijdens de Essentials-concerten maakt u kennis

mogelijkheid de musici en de dirigent te ontmoeten.

met de grote symfonische meesterwerken, op een

Uitnodiging voor twee personen.

toegankelijke manier toegelicht door een presentator.
Voorafgaand aan het Essentials-concert krijgen de

Prix de Salon

Salonleden de gelegenheid te netwerken in een van de

In het kader van de doelstelling van De Salon om talent

foyers van Het Concertgebouw.

binnen het orkest te ondersteunen, reikt De Salon eens

Uitnodiging voor vier personen.

per jaar de Prix de Salon uit aan een musicus die een

‘

Wij zijn trots dat we belangrijke spelers uit de Nederlandse zakenwereld
tot onze meest betrokken relaties mogen rekenen. Leden van De Salon profiteren

van een reeks unieke privileges, zoals exclusieve evenementen rondom bijzondere concerten
waarbij musici aanwezig zijn. Wij merken dat dit een sterke band creëert
tussen Salonleden onderling en met de orkestleden. Daarnaast levert De Salon

’

een wezenlijke bijdrage aan de toekomst van het Concertgebouworkest.
Jakob Treffers, bestuurslid van Foundation Concertgebouworkest
After Party Opening Night
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Regulier concert, inclusief voorontvangst

Privileges De Salon, elk seizoen:

Voorafgaand aan een concert in de Grote Zaal van Het

Uitnodiging voor twee personen voor

Concertgebouw ontmoeten onze Salonleden elkaar

de Opening Night*

tijdens een kort informeel voorprogramma.

Uitnodiging voor twee personen voor

Uitnodiging voor vier personen.

de Prix de Salon

Afsluiting Concertseizoen
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Uitnodiging voor vier personen voor
het Essentials-concert inclusief voorontvangst *

Deze afsluiting is een geliefd evenement waarbij

Uitnodiging voor vier personen voor een regulier

musici van het Concertgebouworkest samen met de

concert in de Grote Zaal, inclusief voorontvangst

leden van de Academie van het Concertgebouworkest

Uitnodiging voor twee personen voor

een bijzonder programma ten gehore brengen. Voor

de Afsluiting Concertseizoen

deze unieke avond worden alle Salonleden uitgenodigd

Voorintekenrecht op abonnementen voor

samen met onze corporate partners en particulieren

concertseries en losse concertkaarten voor

schenkers.

de beste plaatsen in de zaal

Uitnodiging voor twee personen.

Toegang tot de exclusieve business club-app

Lid worden

van De Salon
Indien gewenst vermelding op de website

Bij interesse en/of vragen kunt u contact

en in het jaarverslag

opnemen met:

Ontvangst van de seizoensbrochure,

Charlie dos Reis Borges Rodrigues

het jaarverslag en de nieuwsbrief

accountmanager corporate partnerships
c.reisborges@concertgebouworkest.nl
020 - 305 10 56 | 06 2119 4327
www.concertgebouworkest.nl/desalon

* Voor dit evenement kunt u, indien gewenst,
tegen betaling extra kaarten afnemen.

Concert van de Academie van het Concertgebouworkest in het Muziekgebouw

‘

Met veel plezier ben ik al jarenlang lid van de Salon.
De Salon biedt je als liefhebber van klassieke muziek en als bewonderaar van

het Concertgebouworkest een uniek kijkje achter de schermen van deze wereldberoemde
organisatie. En dat in combinatie met de mogelijkheid om zakelijke contacten
te onderhouden en nieuwe contacten op te doen. De Salon voorziet daarmee in een dubbele
behoefte. En als je denkt dat je het nodige van klassieke muziek weet: dankzij de Salon

’

leer je weer vele nieuwe facetten van de muziek kennen. Ook dat maakt de Salon uniek.
						

Quirijn Korthals Altes (ING), Salonlid sinds 2003
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