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Een uniek evenement...

Romantiek, dramatiek, spanning en spektakel zijn de vaste ingrediënten  
van de openluchtmusicals die Festivaria om de twee jaar op het Donkmeer 
organiseert. 

Pretoria vzw, de organisator van de Festivariaproducties, doet voor dit alles een 
beroep op een combinatie van professionals en vrijwilligers. Gedreven door een 
ongekend enthousiasme halen ze het beste in elkaar naar boven en slagen ze er 
samen telkens weer in om het publiek te ontroeren met een lach en een traan.
 

... in een unieke omgeving

De vaste scène op het Donkmeer is een van de mooist gelegen openlucht- 
theaters in Europa. En het spelen in openlucht creëert oneindig veel  
mogelijkheden waar het creatief team van Festivaria handig op inspeelt. 

Niet alleen pakken ze telkens opnieuw uit met indrukwekkende decors, ook de  
gelegenheid om te toveren met water, lucht en vuur laten ze niet onbenut.

Deze mix van pakkende acteerprestaties, enthousiaste vrijwilligers, technisch  
hoogstaande decorconcepten en spectaculaire effecten wordt ten zeerste  
geapprecieerd door pers en publiek. Het 'theater op het water' heeft dan ook 
zijn vaste plaats veroverd in het Vlaamse culturele landschap.

Spektakel ligt in onze natuur

Fotograaf Steven Hendrix



Lilli: ‘Denkt gij echt dat ik de feeks zou kunnen spelen?’
Fred: ‘Gij zijt gewoon de perfecte feeks!’

Deze zomer neemt Festivaria u mee naar het musicaltheater in Baltimore. 
Maak u klaar voor een dolkomisch liefdesverhaal: iets tussen 'Shakespeare in 
love' en 'Sex and the City'.

Fred en Lilli. Ooit gelukkig getrouwd, nu minder gelukkig gescheiden.

Het koppel speelt de hoofdrol in 'De getemde feeks', een operette naar het  
bekende toneelstuk van Shakespeare. Al snel vallen ze uit hun rol en slingeren 
ze op scène subtiel verwijten naar elkaars hoofd. Doe daar nog de gokverslaaf-
de medeacteur Bill en z’n lieftallige Louis Lane bij en het spel is compleet.

To flee or not to flee … that is the question
Lilli – alias de feeks – is de intriges meer dan beu. Ze dreigt ermee de show te 
verlaten. Maar daar steken twee bandieten en bedrieger Bill een stokje voor. 
Lukt de list en blijft Lilli? Ontdekt Fred de leugens van medespeler Bill?  
Kan er ooit nog liefde zijn tussen Fred en Lilli?

U ontdekt het allemaal in 'Kiss me, Kate'.  
Een hilarische Broadway klassieker, nu voor het eerst in Vlaanderen met een 
topcast aan het wondermooie Donkmeer.

De meest passionele musicalkomedie ooit!
Na meer dan 2000 voorstellingen in Londen en New York  

nu ook in Vlaanderen, aan het romantische Donkmeer

Het verhaal



Cole Porter (1891-1964)

Cole Porter studeerde rechten aan de Harvard Law School, maar werd al snel leerling van de 
Harvard School of Music. Zijn beginjaren als componist liepen niet meteen over rozen, maar dat 
belette Porter niet om een leven vol pleziertjes en ‘parties’ te leiden. In 1928 haalde hij een eerste 
succes met de musical ‘Paris’. Het jaar daarop ging de volgende musical ‘Fifty million Frenchmen’ 
in première, die door critici vol lof onthaald werd en zijn collega's op slag in de schaduw zette. 
Porters ster als componist van musicals, songs en filmmuziek steeg de jaren die volgden zo 

mogelijk nog meer. Tot het noodlot toesloeg. In 1937 viel hij van zijn paard, waardoor hij gehandicapt en met constante 
pijn verder moest. Dat alles belette Porter echter niet door te gaan met schrijven. Aanvankelijk haalde hij niet het niveau 
van ervoor, maar in 1948 maakte hij een triomfantelijke comeback met zijn meest succesvolle musical 'Kiss Me, Kate'. 
Hij won hiermee een Tony Award voor beste musical. 

De makers

■  Muziek en liedteksten van Cole Porter   
■  Boek van Samuel en Bella Spewack   
■  Nederlandse vertaling van Eddy Lambrechts

De CaSt

Net als de voorbije producties combineert Festivaria professionele acteurs met vrijwilligers. 
De inbreng van beroepsmensen stuwt de kwaliteit van onze producties verder de hoogte in. 
Het harmonieus samenspel van vrijwilligers en professionals geeft een bijzondere uitstraling 
aan onze producties. 

De bekendmaking van de professionele cast gebeurt in het kader van een onderbouwde pers- 
en mediacampagne. Daarom kunnen we bij het ter perse gaan van deze brochure nog maar 
enkele namen vrijgeven. Op www.festivaria.eu en facebook kan u de samenstelling van onze 
topcast verder volgen.

Lilli Vanessi / Kate 

Goele De Raedt 

Lois Lane / Bianca 

Line Ellegiers

Fred Graham / Petruchio  

Jan Schepens



Na zijn studies Geschiedenis aan de  
Gentse Universiteit maakte Tijl zijn  
professionele debuut als acteur in 'Kuifje 
en de Zonnetempel' in 2001. Hij was te zien 
als Timon, Zazu en Ed in 'The Lion King' in 
Nederland (2004-2006) en was understudy 
Lumière, Lefou en D'Oncre in de Vlaamse 
productie van 'Beauty and the Beast' in 
2007. Hij speelde mee in 'Daens, de musical'.  
In 2010 creëerde hij, samen met componist Joris Hermy, de muziektheatervoor-
stelling 'Fräulein Julie'. Voor Uitgezonderd Theater schreef hij de voorstellingen 
'De Stelling van A', 'Schaakmat!' en ‘LenNERD’ en de familiemusicals  
‘Het ijskristal van Snowakije’, ‘Jaak en de Bonenstaak’ en ‘Arthur of hoe je  
koning kan worden’.  
Tijl werkt als regisseur en scenarist voor de theaterafdeling van Studio 100. 
Hij schreef en regisseerde verschillende shows voor o.a. 'Piet Piraat', 'Mega 
Mindy', 'Ghost Rockers', 'Prinsessia' en 'Maya de Bij'.  
Hij vertaalde de scenario’s en regisseerde de dubbing voor de nieuwe tekenfilm-
reeks ‘Wickie de viking’.  
Hij werkte mee aan de spektakelmusical ’14-18’ en schreef en regisseerde 
‘Wickie de musical’, ‘Kadanza T2gether’ en ‘Unidamu’.

Klarinettist-dirigent Geert Baetens 
studeerde klarinet aan het Koninklijk 
Muziekconservatorium van Antwerpen 
bij professor Walter Boeykens en 
verwierf er de eerste prijzen notenleer, 
klarinet en het getuigschrift pedagogie klarinet. Aan het Koninklijk  
Muziekconservatorium van Brussel studeerde hij kamermuziek en harmonie-  
en fanfaredirectie o.l.v. Jan Segers en Norbert Nozy. Hij behaalde er het  
pedagogisch getuigschrift samenspel en instrumentaal ensemble. Voor harmo-
niedirectie bekwaamde hij zich verder bij Jan Cober, voor orkestdirectie bij Avi 
Ostrovsky. In 2006 behaalde Geert het diploma ‘Meester in de Muziek’ aan het 
Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen met grote onderschei-
ding. Voor het onderdeel klarinet behaalde hij grootste onderscheiding. 
Hij is lesgever klarinet, saxofoon, instrumentaal ensemble, samenspel en 
harmonieorkest in de academies van Hamme en Dendermonde. Hij dirigeert 
meerdere symfonische en harmonieorkesten die onder zijn directie tot de top 
van België behoren. Zo werd hij met Dynamic Symphonic Band vice-wereld- 
kampioen tijdens de World Music Contest te Kerkrade.  
Geert wordt regelmatig gevraagd als gastdirigent of muzikant. Hij was musical 
director voor Music Hall’s 'Camelot' en 'Dans der Vampieren'. Met het Vlaams 
harmonieorkest creëerde hij de openluchtmusical 'Zaad van Satan' van Bert 
Appermont. Geert is sinds 2000 huisdirigent van Festivaria.

MUZIKALE LEIDING 

Geert Baetens

REGISSEUR

Tijl Dauwe



Festivaria brengt al 30 jaar een uniek, hoogstaand spektakel in  
openlucht. En dat kunnen we enkel dankzij uw steun. 

Als buitenbeentje in het Vlaamse cultuurlandschap is het telkens weer 
opboksen tegen de grotere professionele gezelschappen. Daarom is het 
voor ons belangrijk om zowel artistiek als organisatorisch te innoveren. 
Hiervoor zijn we afhankelijk van uw financiële, materiële en promotio-
nele steun. In ruil hiervoor garanderen wij u een waardevolle return on 
investment. 

De sponsorformules in deze brochure zijn een vertrekpunt.  
Wij zitten heel graag met u rond de tafel om te bespreken hoe we tot 
een win-win-situatie komen.

5 redenen om te sponsoren:
■  hoog rendement bij uw doelgroep  
■  verhoging van uw naambekendheid
■  u verbindt uw naam aan een sterk merk
■  stijlvolle hospitality-mogelijkheden
■  aanpasbaar op maat van uw doelstellingen

Programmaboeksponsor

Uw advertentie in ons programmaboek betekent voor u een effectieve 
return on investment. Uw visibiliteit is gegarandeerd. 

■  1/1 pagina A4  750 euro
■  1/2 pagina A4  500 euro
■  1/4 pagina A4  250 euro

Intekenen voor 1 juli 2017. Prijzen excl. btw en op basis van drukklaar 
digitaal materiaal. 

Logistiek sponsor 

Bij elke productie komen heel wat logistieke middelen en materialen 
kijken. Uw hulp hierbij is van harte welkom. Enkele voorbeelden: decor-
materialen, machines, gereedschap, grime, stoffen, rekwisieten,…  

Mediapartner 

Bij de promotie van onze producties, zetten we zowel lokale als nationa-
le media in om ons publiek te bereiken. 

Dankzij uw financiele steun

:



Exclusieve voorstelling 

Organisaties die een gedeeltelijke of volledige zaaluitkoop overwegen, kunnen 
naast een interessante korting ook rekenen op de nodige logistieke ondersteu-
ning op vlak van communicatie, kaartenverkoop, busbegeleiding en onthaal. 
Promotiemateriaal is beschikbaar vanaf maart 2017.

Hoofdsponsor

U ontvangt:
■  20 VIP diner plaatsen (zie Golden Kiss voor gedetailleerde inhoud) 
■  gratis programmaboek (1 per 2 personen)
■  1/2 pagina-advertentie in het programmaboek
■  uw logo op alle gedrukte communicatie 
■  mogelijkheid tot plaatsen van publicitair materiaal in onderling overleg

Prijs: 6.000 euro (excl. btw)

Intekenen voor 1 februari 2017. De formule hoofdsponsor is beperkt tot  
6 bedrijven.

Exclusief partner

U ontvangt:
■  u wordt als exclusief partner vermeld op gedrukt promotiemateriaal en 

advertenties ('Uw naam' en Festivaria presenteren...)
■  30 VIP diner plaatsen (zie Golden Kiss voor gedetailleerde inhoud) 
■  meet en greet met de cast backstage of aan uw VIP tafel na de voorstelling
■  gratis programmaboek (1 per 2 personen)
■  gratis zitkussen voor uw genodigden
■  uw logo op het VIP menu
■  dubbele pagina-advertentie in het programmaboek
■  uw logo op alle gedrukte communicatie 
■  exclusiviteit voor uw publicitair materiaal in de inkomhal

Prijs: 10.000 euro (excl. btw)

Intekenen voor 1 februari 2015. De formule hoofdsponsor is exclusief  
voorbehouden voor 1 bedrijf en kan niet in ruil.



De Festivaria-producties vormen het perfecte kader om uw klanten, 
relaties en werknemers te ontvangen. Onze VIP arrangementen zijn van 
hoogstaande kwaliteit, getuige de 3000 VIP klanten die we elke  
productie verwelkomen.
De cateringpartners behoren tot de top en garanderen een onberispelijke 
uitvoering. Ook als particulier zijn onze VIP arrangementen een originele 
manier om familie of vrienden uit te nodigen en te verrassen op een 
exclusieve avond in een unieke setting.

Speciaal voor u en uw gasten werden 4 exclusieve formules ontwikkeld.

Premium seats - voorstelling met een extra

U ontvangt:
■  ticket op centrale tribune
■  gratis programmaboek (1 per 2 personen)
■  drankvouchers te nuttigen in de foyer (3 vouchers per persoon)

Prijs: 65 euro incl. btw of 58,40 euro excl. btw 

Tickets verkrijgbaar op alle voorstellingen zolang de voorraad strekt.

vip-arrangementen



BRONZE KISS - voorstelling met voorafgaande receptie

U ontvangt:
■  VIP parking (1 per 2 personen)
■  gratis programmaboek (1 per 2 personen)
■  ontvangst en begeleiding door onze hostessen naar de VIP lounge 
■  stijlvolle receptie met uitgelezen selectie van hapjes en fingerfood om 19.30 uur   
■  voorstelling in VIP tribune

Prijs: 80 euro per persoon (excl. btw)

Dit arrangement wordt aangeboden op volgende voorstellingen:
■  maandag 21 augustus
■  donderdag 24 augustus - UITVERKOCHT
■  vrijdag 25 augustus 
■  zaterdag 26 augustus - UITVERKOCHT
■  maandag 28 augustus
■  vrijdag 1 september

Intekenen kan zolang de voorraad strekt.  
Wees er snel bij om de datum van uw voorkeur te "bronzeren". 
Wenst u dit arrangement op een andere voorstelling, dan kan dit vanaf 
50 personen.

SILVER KISS - voorstelling met dubbele receptie

U ontvangt:
■  VIP parking (1 per 2 personen)
■  gratis programmaboek (1 per 2 personen)
■  ontvangst en begeleiding door onze hostessen naar de VIP lounge 
■  stijlvolle receptie met uitgelezen selectie van hapjes en fingerfood om 19.30 uur    
■  voorstelling in VIP tribune
■  open bar en dessertreceptie tot middernacht 

Prijs: 95 euro per persoon (excl. btw)

Dit arrangement wordt aangeboden op volgende voorstellingen:
■  maandag 21 augustus
■  donderdag 24 augustus - UITVERKOCHT
■  vrijdag 25 augustus 
■  zaterdag 26 augustus - UITVERKOCHT
■  maandag 28 augustus
■  vrijdag 1 september

Intekenen kan zolang de voorraad strekt.  
Wees er snel bij om de datum van uw voorkeur te "verzilveren". 
Wenst u dit arrangement op een andere voorstelling, dan kan dit vanaf 
50 personen.



GOLD KISS - voorstelling met VIP diner en afterdrink

Samen met uw genodigden geniet u een verzorgd viergangendiner met aange-
paste wijnen en bediening aan tafel, centrale zitplaatsen in de VIP tribune en 
kunt u na de voorstelling met uw genodigden gezellig napraten bij een drankje. 
Het arrangement start om 18 uur en rondt af om middernacht. De VIP diners 
worden stijlvol verzorgd door Belgocatering.

Als particulier zijn de VIP diners een originele manier om familie of vrienden uit 
te nodigen en te verrassen op een exclusieve avond in een prachtige locatie.  

TIP: bestel zitkussens om uw gasten comfortabel te laten genieten in de  
VIP tribune.

U ontvangt:
■  VIP parking (1 per 2 personen)
■  gratis programmaboek (1 per 2 personen)
■  ontvangst en begeleiding naar uw gereserveerde VIP tafel 
■  exclusief viergangen diner met aangepaste wijnen en bediening aan tafel  
■  voorstelling in VIP tribune
■  open bar tot middernacht 

Prijs: 130 euro per persoon (excl. btw)

Dit top-arrangement wordt aangeboden op volgende voorstellingen:
■  zaterdag 19 augustus
■  zondag 20 augustus 
■  vrijdag 25 augustus 
■  zaterdag 26 augustus - UITVERKOCHT
■  vrijdag 1 september
■  zaterdag 2 september

Intekenen kan zolang de voorraad strekt.  
Wees er snel bij om de datum van uw voorkeur te 'vergulden'. 

*EXTRA VOORDEEL* 
Vanaf 100 personen krijgt u extra:
■  € 8 korting pp (excl. btw) 
■  1/4 pagina in programmaboek
■  mogelijkheid tot plaatsen van publicitair materiaal in onderling 

overleg



Speeldata
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 en 31 augustus en 1 en 2 september 2017.  
Telkens om 21 uur.

Praktisch
■  openluchtscène op het Donkmeer langs het Alfred Nelenpad  
 (toegang ter hoogte van Donklaan 123, Berlare)
■  overdekte genummerde zitplaatsen
■  voorbehouden plaatsen voor mindervaliden en partner
■  voldoende parkeermogelijkheden
■  gratis rolstoelbegeleiding van en naar hoofdingangen
■  mooie toeristische omkadering om een gezellige daguitstap te maken 
■  kijk op www.festivaria.eu om een plaatsje bij een van onze horeca-partners 

te reserveren

Tickets 
■  rang 1  40 euro per persoon
■  rang 2   38 euro per persoon
■  premium seats  65 euro per persoon (+ drankjes & programma)

Per bestelling worden bijkomend 3 euro administratiekosten aangerekend.
Vermelde prijzen zijn inclusief btw. 

losse ticketverkoop

Groepen 
10% korting vanaf 50 personen.  

Ticketverkoop
Particuliere reservaties vanaf 15 maart via:
■  website: www.festivaria.eu
■  e-mail: info@festivaria.eu
■  telefoon: 09 367 88 40 tijdens openingsuren
■  verkoopkantoor in de Festivalhal (Donklaan - A. Nelenpad, Berlare)  

Openingsuren verkoopkantoor
■  maart, april en mei:  

- maandag & woensdag van 14 tot 17 uur  
- op zaterdag van 10 tot 12 uur

■  vanaf juni enkel op zaterdag van 10 tot 12 uur
■  bestellingen via website en mail worden dagelijks verwerkt



estivaria

Spektakel ligt in onze natuur

Pretoria vzw
Donklaan 180
9290 Berlare
info@festivaria.eu
www.festivaria.eu

■  Gaby Six 0475 64 65 38 gaby@festivaria.eu 
■  Werner De Craecker  0475 37 05 78     
■  Camiel Moerman 0476 56 43 50  
■  Isabel Six 0486 43 44 73 isabel@festivaria.eu

Contact Vip & Sponsoring


