
Vermelding met logo in het programmaboekje, op onze sociale media en tijdens het nawoord 
1 gratis kaart voor de voorstelling (bij sponsoring van min. €50 | max. 1 vrijkaart per sponsoring)

Mijn naam is Sofie Degrande, klassieke zangeres en woonachtig te Lovendegem. Momenteel ben ik
volop bezig met de voorbereidingen van het benefietconcert dat ik organiseer op vrijdag 23/12/22 om
19u30 in de kerk van Lovendegem. Na de voorstelling volgt er een receptie en nawoord door prof. dr.
Liv Veldeman. De opbrengst van dit concert gaat integraal naar borstkankeronderzoek aan
Universiteit Gent. 

De reden waarom ik dit doel wil steunen is er één die me nauw aan het hart ligt. In december 2019
kreeg mijn mama de diagnose van borstkanker en stond er haar een zware behandeling te wachten. Ze
kon echter instappen in een onderzoek van het borstteam van de dienst radiotherapie van het UZGent
dat zich vooral toespitst op het verminderen van de bijwerkingen en het verbeteren van het comfort
van borstkankerpatiënten die bestraald worden. Een kans die mijn mama absoluut niet wou laten
schieten. Om dit soort onderzoek te steunen hebben we besloten om een benefietconcert op poten te
zetten. 

Met mijn duo Touché (zang en piano) vertaalde ik mijn mama en onze ervaringen gedurende het hele
proces naar een muzikale monoloog, een meeslepende, realistische en muzikale vertelling. Deze
voorstelling heeft als doel het fysiek, maar ook het mentaal welzijn van kankerpatiënten meer onder de
aandacht te brengen. Bovendien wil deze muzikale monoloog mensen helpen om in gesprek te gaan
met iemand die kanker heeft, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, maar voor de patiënt net veel
steun en troost kan bieden. 

Naast het verkopen van tickets wil ik sponsorgeld inzamelen om dit doel te steunen. Ik zou het dan ook
geweldig vinden als u ons namens uw bedrijf zou willen sponsoren. Samen kunnen we het verschil
maken in de strijd tegen kanker! 

Wat krijgt u hiervoor terug?

Interesse om te sponsoren? 
Via deze link/QR-code kan u uw gegevens invullen en alle informatie terugvinden:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk8lvEm_jZzkFGYawvHwqgMO6zVH_lj_mBXJqavi8cHimRl
A/viewform 

Alvast bedankt voor de steun!

Vriendelijke groeten,
Sofie Degrande

Geachte heer/mevrouw,

https://docs.google.com/forms/d/1TFxtAwbDnyGXlSZUmF0WwjG7_iNi_ln70LtMXiQmf8k/edit
https://docs.google.com/forms/d/1TFxtAwbDnyGXlSZUmF0WwjG7_iNi_ln70LtMXiQmf8k/edit

