
Wat kunt u doen?
Concertbezoek
Om ons te steunen kunt u op de eerste plaats zondag 

25 februari 2018 in uw agenda zetten en kaarten kopen 

voor Benefi etconcert RSO voor KIKA.

Uitnodigen
U kunt uw vrienden en relaties op de hoogte brengen van 

het benefi etconcert of hen uitnodigen en trakteren op een 

superbeleving in theater de Lievekamp in Oss.

Financiële bijdrage 
Om het benefi etconcert te kunnen realiseren hebben wij

€ 8.000 nodig. Lukt het om dit bedrag aan donaties en/of 

sponsoring bij elkaar te krijgen, dan kan de opbrengst van 

de kaartverkoop geheel ten goede komen aan de Stichting 

Kinderen Kankervrij.

Adverteren
De bezoekers van het benefi etconcert ontvangen een mooi 

programmaboekje waarin plaats is voor advertenties. 

U kunt een advertentie plaatsen in verschillende formaten 

en bijbehorende prijzen. 

Kom met uw vragen!
Wellicht denkt u na over sponsoring maar wilt u eerst graag 

meer weten. Neem dan contact op met Annelies van der 

Sanden, secretaris van het Regionaal Symfonieorkest Oss.

Kaartverkoop
Eerste rang € 19,75

Tweede rang € 17,25

Kinderen t/m 15 jaar € 15,00

Ticketfee € 1,25

Via de RSO-leden
Zo lang de voorraad strekt kunt u toegangskaarten eerste 

rang bestellen bij (leden van) het Regionaal Symfonieorkest 

Oss voor € 19,75. U betaalt dan niet de ticketfee van € 1,25.

Via een bankbetaling
U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken naar de 

bankrekening van penningmeester Marina Visser onder 

vermelding van het aantal kaarten, uw naam en e-mail-

adres.

Via de theaterkassa
U kunt toegangskaarten eerste en tweede rang kopen via 

de theaterkassa van theater de Lievekamp: 0412 - 648922.

De theaterkassa is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 

10.00 tot 16.00 uur, alsmede één uur voor aanvang van 

iedere voorstelling. 

Annelies van der Sanden

secretaris RSO

telefoon: 073 - 511 40 15

 06 - 17 16 85 94

e-mail:  annelies.v.d.sanden@home.nl 

Marina Visser

penningmeester RSO

telefoon: 0412 - 63 60 93

e-mail:  marina@janzoll.nl

IBAN NL54 RABO 0170412660

KvK 41082648 

regionaalsymfonieorkestoss.nl
Dit is een actie voor stichting
Kinderen Kankervrij

formaat breedte hoogte tarief opmerkingen

1/8 pagina liggend 62 mm 45 mm € 50 -

1/4 pagina staand 62 mm 94 mm € 75 -

1/2 pagina liggend 128 mm 94 mm € 100 -

hele pagina 128 mm 192 mm € 200 -

hele pagina afl opend 148 mm 210 mm € 200 Geef deze advertentie rondom 3 mm afl oop!

zondag 25 februari 2018
theater De Lievekamp, Oss

dirigent Jacco Nefs



Kinderkanker 
de wereld uit
KiKa heeft als doel om de genezings-

kans naar 95% te vergroten. Om dit te 

realiseren, is er nog veel kostbaar on-

derzoek noodzakelijk. Dankzij infor-

matie uit afgerond onderzoek, zijn de 

specialisten ervan overtuigd dat we 

nieuwe behandelingsmogelijkheden 

kunnen ontwikkelen om kinderkan-

ker vaker te genezen en ‘vriendelijker’ 

te behandelen. Daarvoor is het ab-

soluut noodzakelijk om vernieuwend 

onderzoek in gang te zetten, specifi ek 

gericht op kinderkanker. KiKa werft 

fondsen voor deze speciale onder-

zoeken, waarmee kinderen versneld 

hun kanker kunnen overwinnen.

drs. Wobine Buijs-Glaudemans

Burgemeester drs. Wobine Buijs 

hoefde niet lang na te denken toen 

haar gevraagd werd of zij wilde 

toetreden tot het Comité van Aanbe-

veling. “Muziek en kanker” vroeg ze, 

“dat is dan twee keer JA!”.

Burgemeester van Oss

Heidi Poessé

“Een mooi initiatief van het Regionaal 

Symfonieorkest Oss: een avontuurlijk 

concert waar grenzen zullen verva-

gen. Osse kunsten in verbinding en 

samen sterk voor KiKa!”

Violiste philharmoniezuidnederland, 

Voorzitter Stichting Cultuur Ravenstein,

Voorzitter Stadsharmonie OBK Ravenstein, 

Lid Rotary Schaijk/Land van Ravenstein

Marieke Verheggen

Gelukkig heb ik niet vaak te maken met kinderkanker, maar ik weet hoeveel impact 

deze ziekte heeft op kind en gezin. Ik steun KIKA dan ook al vele jaren. Onze 

praktijk is een echte multiculturele praktijk:  we leiden regelmatig artsen op van 

niet-westerse afkomst. Vluchteling artsen mogen bij ons de taal en de Nederland-

se aanpak oefenen. Ook daarom zie ik uit naar dit concert met musici uit andere 

culturen: muziek raakt en verbindt!

Huisarts in Oss 

Lucas Vis

Muziek zegt datgene waar geen woor-

den voor zijn; komt allen luisteren 

naar het KiKa-benefi etconcert op 25 

februari 2018 als het RSO dit wonder 

laat horen!

Dirigent van diverse orkesten

Docent aan verschillende conservatoria

Componist

Bas van der Voort

Ik ben het levende bewijs dat onder-

zoek naar kinderkanker werkt. Inmid-

dels ben ik 10 jaar kankervrij en wil 

ik van dit Benefi etconcert RSO voor 

Kika een succes maken.

Raadslid voor de SP in Oss

Vrijwilliger KWF Kankerbestrijding

Vrijwilliger BenG projecten

Comité van
Aanbeveling

Waarom kozen wij voor Kika?
Een van de vele bevlogen muzikanten van het RSO is violist Babash Azeri, een 

Azerbeidzjaanse vluchteling. Deze beminnelijke musicus, woonachtig in Reek en 

al enkele jaren lid van het orkest, heeft de vurige wens met het RSO een benefi et-

concert te organiseren voor de Stichting Kinderen Kankervrij. 

Hij heeft daarvoor een aantal redenen. Babash wil zijn dankbaarheid tonen voor 

de steun en vriendschap die hij in Nederland ervaren heeft. Al heel lang koestert 

hij de wens om de muziek van zijn vaderland te laten horen aan zijn nieuwe land-

genoten. 

Babash weet uit eigen ervaring wat ouders doormaken die een kind moeten verlie-

zen. Daarom heeft hij de Stichting Kinderen Kankervrij als doel gekozen. Hij hoopt 

met dit bijzondere concert een mooie opbrengst te generen voor KiKa.

Het Regionaal Symfonieorkest Oss (RSO) bereidt een bijzonder benefi etconcert voor. 

De opbrengst van dit concert komt geheel ten goede aan Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Zondag 25 februari 2018 - 15.00 uur

theater De Lievekamp Oss

Een uniek programma!
Een gevarieerd aanbod aan ontroerende en soms opzwepende muziek uit 

de Europese en Azerbeidzjaanse klassieke traditie. Solisten van jong tot 

oud verlenen hun medewerking. Heel speciaal zijn het virtuele spel van 

Wafi d op de tar en de cellosolo van de veertienjarige Emma van Schadewijk.

Leerlingen van Balletschool Dimphy en Azerbeidzjaanse volksdansers 

zullen het geheel omlijsten. 

Het Regionaal Symfonieorkest Oss 

werd in 1984 opgericht en bestaat uit 

enthousiaste amateurmusici. Sinds 

september 2010 staat het RSO onder 

leiding van dirigent Jacco Nefs. 

Babash Azeri is de initiatiefnemer 

van het benefi etconcert voor KiKa.

foto Studio Veertien


