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Oostende, 5 april 2011 
 
 
SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING SCHENKT BECHSTEIN-PIANO AAN 
KUNSTENCENTRUM VRIJSTAAT O.  
 
Société Générale Private Banking schenkt een Bechstein-vleugelpiano aan het kunstencentrum Vrijstaat O. in 
Oostende. 
 
De piano, die dateert van 1920, is een gerestaureerde halve vleugelpiano van het merk Bechstein uit de collectie 
Schweiger-Van Heirseele. Met deze schenking wil Société Générale Private Banking de programmatie van 
prestigieuze klassieke muziek en jazz-stukken in het kunstencentrum, gelegen in de prachtige Koninklijke 
Gaanderijen in Oostende, bevorderen. 
 
Al 25 jaar lang steunt de Franse Groep Société Générale via zijn vereniging ‘Mécénat Musical Société Générale’ 
de klassieke muziek. De Groep organiseert verschillende activiteiten zoals de opleiding van muzikanten, 
loopbaanontwikkeling en initiatie en sensibilisering van het grote publiek. Daarnaast steunt de Groep ook tal van 
festivals en muziekopleidingen.  
 
Dit initiatief van Société Générale Private Banking in België maakt deel uit van de voorliefde van de bank voor 
muziek en kunst in het algemeen. De private bank zet zich al jaren in voor hedendaagse kunst: als corporate 
sponsor van het SMAK in Gent sinds 2007 en als sponsor van Wiels in Brussel in het kader van tentoonstellingen 
van gerenommeerde hedendaagse kunstenaars zoals Francis Alÿs en Luc Tuymans.  
  
Concertprogramma van Vrijstaat O.  
Tal van klassieke- en jazzpianisten staan op de kalender van Vrijstaat O.: Eve Beuvens Trio en Mathilde Renault 
(17 april), Free Desmyter met The New Chris Joris Experience (1 mei), en Franz von Chossy met het Pascal 
Schumacher Quartet (29 mei). Later dit jaar staan ook nog jazzconcerten gepland met aan de piano Nathalie 
Loriers (2 oktober) en de Brit Neil Cowley (27 november).   
In het klassieke genre zullen ook Simoens Trio, Claire Chevallier en Liebrecht Vanbeckevoort weldra de toetsen 
komen beroeren. 
 
 
Meer informatie: 
 
Vrijstaat O.  
Pieter Koten 
Communicatie/programmamedewerker muziek  
Tel.: +32 59 26 51 27 

Société Générale Private Banking 
Helena Buckinx 
Communication Manager 
Tel.: +32 9 242 22 06   
 

 
 
 
Over Vrijstaat O. 
Vrijstaat O. is het enige kunstencentrum aan zee. Muziek, dans, literatuur, beeldende kunst, film, debat... Vrijstaat O. 
ontwikkelde zich de laatste jaren tot een echte vrijhaven voor culturele initiatieven in Oostende. En dit zowel nomadisch, over de 
stad verspreid, als in het hoofdkwartier op de Zeedijk (met zicht-op-zee).  
www.vrijstaat-o.be  
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Société Générale 
Société Générale is een van de belangrijkste financiële dienstengroepen van de eurozone. De Groep telt wereldwijd 157 000 
medewerkers en concentreert zich op drie grote activiteiten: 
 Retail Banking & Financiële dienstverlening: de Groep heeft meer dan 32 miljoen cliënten wereldwijd.  
 Private Banking, Vermogensbeheer & diensten voor beleggers: met een vermogen in portefeuille van 3 246 miljard euro en 

een beheerd vermogen van 164 miljard euro (exclusief Amundi) eind maart 2010, behoort de Groep tot de grootste banken 
in de eurozone. 

 Financierings- en investeringsbank: de Groep staat zijn cliënten bij in verschillende sectoren en biedt oplossingen op maat 
met behulp van haar algemene expertise inzake investeringen, financieringen en marktactiviteiten. 

Société Générale maakt deel uit van de internationale duurzaamheidsindexen: FTSE4good en ASPI. In 2010 ontving Société 
Générale van het ratingbureau SAM de titel ‘Mover 2010’ binnen de banksector.   
www.societegenerale.com 

 
Société Générale Private Banking 
Société Générale Private Banking, dat zich toelegt op de activiteit vermogensbeheer binnen de Groep Société Générale, is een 
van de meest toonaangevende banken binnen de private banking-sector met een beheerd vermogen van 82 miljard euro, eind 
september 2010. 
 
Met 2 800 medewerkers in 21 landen wereldwijd biedt Société Générale Private Banking oplossingen voor het beheer van 
vermogens van ondernemers en vermogende particulieren met financiële activa van meer dan een miljoen euro.  
 
Société Générale Private Banking biedt internationaal patrimoniaal beheer en advies (fiscaal advies, trusts, etc.) aan en geniet 
daarbij van de internationale knowhow met betrekking tot gestructureerde producten, hedge funds, mutual funds, private equity 
funds, alsook investeringen in immobiliën en toegang tot de kapitaalmarkten.  
 
De erkende kennis van zaken van haar medewerkers op het vlak van vermogensbeheer en patrimoniaal advies wordt 
regelmatig beloond: in 2010 kreeg Société Générale Private Banking de titels ‘Beste private bank wereldwijd, in Europa en in 
het Midden Oosten voor haar aanbod in gestructureerde producten en aandelen derivaten’ (Euromoney). In 2009 werd de 
private bank door het tijdschrift Euromoney uitgeroepen tot ‘Beste Private Bank in Luxemburg en Japan’. Ze werd eveneens bij 
de drie beste privébanken in Europa gerekend en kreeg samen met Rockefeller & Company de titel van ‘Beste Private Bank 
voor haar aanbod van diensten voor Family Offices’ van het tijdschrift Private Banker International. 
www.privatebanking.societegenerale.com 
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