FESTIVARIA PRESENTEERT

GA IN ZEE MET FESTIVARIA EN BELEEF EEN UNIEK SPEKTAKEL IN OPENLUCHT
SAMEN MET UW KLANTEN EN MEDEWERKERS
Ontdek alle VIP arrangementen en sponsorformules
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FESTIVARIA.

HET VERHAAL.

30 jaar spektakel op het water.

Welkom aan boord.

Al meer dan 30 jaar combineert Festivaria het vuur van de liefhebber met
de passie van de grootste musicaltalenten. Het resultaat: unieke muzikale
spektakels op een van de mooist gelegen openluchttheaters van Europa.

In de zomer van 2019 meert de Titanic aan op het Donkmeer in Berlare.
Voel de wind en het water terwijl het onzinkbare schip aan haar eerste en
laatste reis begint. Bent u klaar voor de afvaart?

Producties als West Side Story, Annie, My Fair Lady, The Wizard of Oz en
Kiss me Kate lieten elke keer meer dan 25.000 bezoekers afzakken naar
het Donkmeer in Berlare. Het ‘theater op het water’ staat dan ook gekend
voor straffe acteerprestaties, een mix van enthousiaste professionals en
vrijwilligers, technisch hoogstaande decorconcepten en spectaculaire
effecten.

Vergeet Leonardo DiCaprio en Kate Winslet. In deze grootse musicalproductie
beleeft u de laatste dagen en uren van het meest legendarische schip ter
wereld: de Titanic.
Aan boord: 1301 passagiers en 941 bemanningsleden. In openlucht bent
u één van hen. Stap over de loopplank en maak kennis met scheepsdirecteur
Ismay die geschiedenis wil schrijven en het schip tot het uiterste drijft, kapitein
Smith die de snelheid naar 23 knopen opvoert, en ontwerper Andrews die
beseft dat hij een kapitale fout maakte.

Voor de zomer van 2019 legt het creatieve team de lat nog hoger.
Met Titanic haalt Festivaria het verhaal van het legendarische schip
voor het eerst naar Vlaanderen.

Dit is geen cinema. Dit is echt. Boek nu uw VIP arrangement voor Titanic,
the musical en scheep in voor het meest intense avontuur van 2019.
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WINNAAR VAN 5 TONY AWARDS

“Het is een geweldig groot spektakel
en dat kun je echt alleen maar doen
met mensen die het met hart en ziel doen.”

o.a. BESTE MUSICAL | BESTE SCRIPT | BESTE MUZIEK
MEER DAN 800 VOORSTELLINGEN OP BROADWAY
NU EINDELIJK IN VLAANDEREN, AAN HET DONKMEER!

- Showbizz Bart

“Vaar door! Vaar door!
Mijn schip Titanic.
Door de open zee.
Naar de laatste nacht.
Waar uw haven wacht.”
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DE MAKERS.

DE CAST.

Ontdek de drijvende krachten achter Titanic, THE MUSICAL.

Welke grote namen staan er op de passagierslijst?

Script: Peter Stone.
Amerikaans scenarioschrijver voor theater, film en televisie. Voor zijn scripts won
hij de 3 grootste internationale prijzen: een Tony Award, Emmy Award en Oscar.
Stone schreef onder meer de thriller Just Cause met Sean Connery en de
succesvolle Broadwayproductie Annie Get Your Gun, met 1.045 voorstellingen.
Nederlandse vertaling: Daniël Cohen.
Daniël Cohen is een Nederlands theaterregisseur, schrijver en vertaler.
Voor zijn productie van de rockopera RENT kreeg hij een felbegeerde
Musicalaward.

Regisseur: Tijl Dauwe.
Tijl Dauwe is regisseur en scenarist voor de theaterafdeling van
Studio 100. Hij schreef en regisseerde heel wat zaalshows van
Piet Piraat, Mega Mindy, Ghost Rockers, Prinsessia en Maya de
Bij. Tijl werkte ook mee aan de succesvolle spektakelmusicals
’14-18’ en ’40-45’. Voor het televisieprogramma Ketnet
Musical creëerde hij de producties Kadanza, Unidamu, Team
UP en Troep! In opdracht van Festivaria bracht Tijl in 2017 de
Broadwayklassieker Kiss me Kate aan het Donkmeer. Met
staande ovaties!

Naast de vele enthousiaste vrijwilligers strikt Festivaria voor elke productie
de grootste talenten uit de Vlaamse musical- en televisiewereld.
Jelle Cleymans, Jan Schepens, Peter Van De Velde, Goele De Raedt, Michiel
De Meyer, Deborah De Ridder, Hans Peter Janssens, James Cooke, Marijn
Devalck en vele anderen schitterden al op de openluchtscène.
Welke topcast aan boord gaat van de Titanic moet nog even geheim blijven.
De komende maanden krijgt u de grote namen van de passagierslijst te zien
op Facebook. Zo blijft het ook voor u en uw gasten een spannende reis.

- Free Souffriau
“Super cast! Van de eerste tot de laatste
hebben ze het allemaal schitterend gedaan.
Ik heb echt genoten.”

Muzikale leiding: Geert Baetens.
Deze ‘Meester in de Muziek’ dirigeert meerdere symfonie- en
harmonieorkesten die onder zijn leiding tot de top van België
behoren. Daarnaast was dirigent-klarinettist Geert Baetens
ook musical director voor Music Hall’s Camelot en Dans der
Vampieren. Geert is sinds 2000 huisdirigent voor de spektakels
van Festivaria. Een vaste waarde die als geen ander hevige
emoties muzikaal kan vertalen naar de grote openluchtscène.

“Dit is niet Belgisch.
Dit is internationaal niveau!”

Volg Festivaria op Facebook en ontdek als eerste
wie inscheept op de Titanic.

- Nicole en Hugo
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Muziek en liedteksten: Maury Yeston.
Amerikaans componist, tekstschrijver en musicoloog. Winnaar van 3 Tony
Awards, de grootste onderscheiding in de musicalwereld. Naast Titanic
maakte Yeston nog andere muzikale meesterwerken: Grand Hotel, Phantom
en Nine.

800 VOORSTELLINGEN
OP BROADWAY.
NU EINDELIJK
IN VLAANDEREN!

ZORG DAT U DE BOOT NIET MIST…

In tegenstelling tot de eerste vaartocht van de Titanic
was de musicalproductie op Broadway een groot
succes. Pers en musicalkenners waren laaiend
enthousiast. “A Triumph!” volgens The Times,
“Magnificent!” kopte The Telegraph.

VIP ARRANGEMENTEN

SPONSORFORMULES

1ST CLASS | VIP-DINER + PREMIUM SEATS + AFTERDRINK
2ND CLASS | RECEPTIE VOORAF + PREMIUM SEATS + AFTERDRINK
3RD CLASS | RECEPTIE VOORAF + PREMIUM SEATS

FORMULE INGENIEUR ANDREWS | PROGRAMMABOEKSPONSOR
FORMULE STOKER BARRET | LOGISTIEK SPONSOR
FORMULE TELEGRAFIST BRIDE | MEDIAPARTNER
FORMULE DIRECTEUR ISMAY | EXCLUSIEVE VOORSTELLING
FORMULE STUURMAN MURDOCH | HOOFDSPONSOR
FORMULE CAPTAIN SMITH | EXCLUSIEVE PARTNER

De VIP arrangementen zijn mogelijk op deze speeldata:
24, 25, 26, 29, 30, 31 augustus 2019
1, 2, 5, 6 en 7 september 2019

De show won dan ook heel wat grote musicalprijzen:
5 Tony Awards voor onder meer ‘Beste musical’, ‘Beste
script’ en ‘Beste muziek’. Na New York, Londen en
Amsterdam is de productie deze zomer eindelijk ook
bij ons te zien. Aan het Donkmeer, met een Vlaamse
topcast. En u kan erbij zijn!

WIST U DAT …
Vanaf dit jaar kunt u 3.800 meter afdalen in de
Atlantische Oceaan om het authentieke wrak van
de Titanic te gaan bewonderen. Kostprijs van deze
unieke duik: 90.000 euro. Wil u de sfeer van het
‘onzinkbare schip’ beleven op een goedkopere
manier? Ontdek dan nu alle VIP arrangementen van
de musicalproductie aan het Donkmeer.
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VIP ARRANGEMENTEN.
Vrouwen en kinderen eerst?
Als VIP komt u altijd op de eerste plaats.

HET PRIVATE DECK
VERWACHT U.

RESERVEER NU UW PREMIUM
BOARDING CARDS.

NIEUW
TOTAALCONCEPT.
Dompel uw gasten
onder in de grandeur
van 1912.

3RD CLASS | RECEPTIE VOORAF + PREMIUM SEATS

2ND CLASS | RECEPTIE VOORAF + PREMIUM SEATS + AFTERDRINK

U wil in stijl ontvangen worden? Trakteer uzelf en uw gasten dan op
deze verfijnde VIP formule. Bij aankomst in de haven geniet u eerst
van een hapje en een drankje. Daarna worden u en uw gasten begeleid
naar de premium seats in de centrale tribune. Uw arrangement start om
19.30 uur. U krijgt:

U wil net dat tikkeltje meer voor uw gasten? Verwen hen dan met dit
avondvullend arrangement. Bij aankomst serveren we u een hapje
en een drankje. U geniet van de voorstelling op premium seats in de
centrale tribune. Na de voorstelling verwelkomen we u tot middernacht
in de open bar van de White Star Line Club. Uw arrangement start om
19.30 uur. U krijgt:







Bij de bouw van de Titanic ging heel veel aandacht naar de luxeruimtes voor
de eerste klasse. Om u en uw gasten een totaalbeleving te geven, steekt
ook Festivaria de VIP ruimte in een sfeervol jasje. Van bij uw aankomst
tot aan uw vertrek waant u zich op het legendarische schip, met Grand
Staircase én White Star Line lounge. At your service!

VIP parking (1 plaats per 2 personen)
Gratis programmaboek (1 per 2 personen)
Ontvangst en begeleiding naar de lounge
Stijlvolle receptie met uitgelezen selectie hapjes
Premium zitplaatsen tijdens de voorstelling








VIP parking (1 plaats per 2 personen)
Gratis programmaboek (1 per 2 personen)
Ontvangst en begeleiding naar de lounge
Stijlvolle receptie met uitgelezen selectie hapjes
Premium zitplaatsen tijdens de voorstelling
Open bar tot middernacht in de White Star Line Club

Prijs: 80 euro per persoon (excl. btw)
Prijs: 90 euro per persoon (excl. btw)

WIST U DAT …
Er waren 27 Belgische passagiers aan boord van
de Titanic. 20 van hen kwamen om het leven in de
rampzalige nacht van 14 op 15 april 1912.
Wees gerust: wij zorgen voor een veilige haven, voor
u en uw VIP gasten.
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1ST CLASS | VIP DINER + PREMIUM SEATS + AFTERDRINK
Neem plaats in de exclusieve dining room en waan u aan boord van de
Titanic. Op het menu: een heerlijk diner met aangepaste wijnen en stijlvolle
bediening aan tafel. Samen met uw gasten krijgt u premium seats tijdens
de voorstelling. Nadien kan u gezellig napraten bij een goed glas.
Uw arrangement start om 18 uur en rondt af om middernacht.
Als first class passagier krijgt u:
 VIP parking (1 plaats per 2 personen)
 Gratis programmaboek (1 per 2 personen)
 Ontvangst en begeleiding naar uw VIP tafel
 Exclusief diner met aangepaste wijnen
 Premium zitplaatsen tijdens de voorstelling
 Open bar tot middernacht in de White Star Line Club
Prijs: 130 euro per persoon (excl. btw)

De VIP formules zijn mogelijk voor alle voorstellingen van 24 augustus tot en met 7 september 2019. Volzet is volzet. Dus reserveer uw arrangement
vandaag nog. U vindt alle contactgegevens achteraan.
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SPONSORING.
Zet uw zaak in de kijker bij 25.000 toeschouwers op de kade.
Elk hoogstaand spektakel begint met een grote droom. ‘De Titanic op het
Donkmeer, zou dat niet prachtig zijn?’ Ja, dat is het zeker. Maar om die
droom te realiseren, is er veel talent en geld nodig. Het talent hebben we al
aan boord. Voor de middelen doen we graag een beroep op u. Gaat u met
ons in zee? Dan bent u zeker van een bijzonder mooie return on investment.

FORMULE STOKER BARRET

PROGRAMMABOEKSPONSOR

LOGISTIEK SPONSOR

Zet uw zaak in de kijker bij 25.000 toeschouwers.
Uw advertentie in ons programmaboek geeft uw
naam een grote boost.
 1 pagina A4		
 ½ pagina A4		
 ¼ pagina A4		

Een (ijs)berg voordelen voor u:





FORMULE INGENIEUR ANDREWS

Hoog rendement bij uw doelgroep
U verbindt uw naam aan een sterk, creatief merk
Extra naambekendheid: uw zaak in de kijker bij 25.000 toeschouwers
Win-win: voorstel op maat van uw doelstellingen

750 euro
500 euro
250 euro

De echte Titanic had 640 ton kolen per dag
nodig. Onze productie is een pak duurzamer,
maar heeft ook nood aan heel wat materiaal
en logistieke ondersteuning.
Enkele voorbeelden: decorstukken,
machines, gereedschap, grime, stoffen,
rekwisieten … In ruil voor uw hulp krijgt u
extra naambekendheid.

Wil u meer naambekendheid? Teken dan in voor
1 juli 2019. Prijzen excl. btw en op basis van
drukklaar digitaal materiaal.

FORMULE TELEGRAFIST BRIDE

MEDIAPARTNER
Festivaria wil iedereen de kans geven om deze
unieke productie mee te maken. Dat wil ook zeggen
dat we de lokale en nationale media hard nodig
hebben om het spektakel bekend te maken.
Wil u zendtijd of advertentieruimte geven?
Dan hebben we u graag aan boord.

Hebt u zelf een droom? Dan zitten we graag rond tafel met u. Bij een warm
kopje koffie bespreken we dan hoe uw zaak en Festivaria elkaar kunnen
versterken.
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FORMULE STUURMAN MURDOCH

FORMULE CAPTAIN SMITH

HOOFDSPONSOR

EXCLUSIEVE PARTNER

Koppel de voordelen van sponsoring aan een VIP arrangement.
Als hoofdsponsor krijgt u:

U ziet het graag groots? Word dan als enige bedrijf ‘Exclusieve partner’
van het openluchtspektakel Titanic. U en uw gasten genieten dan een VIP
behandeling én gaan exclusief aan boord van het immense decor. In deze
formule krijgt u:

 20 VIP diner plaatsen: ontdek de royale voordelen in het 1st Class 		
arrangement op pagina 10
 Gratis programmaboek (1 per 2 personen)
 ½ pagina advertentie in het programmaboek
 Uw logo op alle gedrukte communicatie
 Plaatsen van publicitair materiaal in onderling overleg

 30 VIP diner plaatsen: ontdek de royale voordelen in het 1st Class
arrangement op pagina 10
 U wordt als exclusief partner vermeld op gedrukt promotiemateriaal en
advertenties: ‘Uw naam en Festivaria presenteren Titanic’
 Meet en greet met de cast backstage
 Gratis programmaboek (1 per 2 personen)
 Gratis zitkussen voor uw genodigden
 Dubbele (!) pagina advertentie in het programmaboek
 Uw logo op alle gedrukte communicatie
 Exclusiviteit voor uw publicitair materiaal in de inkomhal

Prijs: 6.000 euro (excl. btw). Wil u samen met uw gasten een onvergetelijke
avond beleven? Voor een maximale return tekent u best in voor 1 maart
2019.
Goed om te weten: de formule ‘Hoofdsponsor’ is beperkt tot 6 bedrijven.

Prijs: 10.000 euro (excl. btw). Deze formule is exclusief voorbehouden voor
1 bedrijf. Wil u Titanic in alle grandeur beleven? Teken dan in voor 1 maart
2019.

FORMULE DIRECTEUR ISMAY

EXCLUSIEVE VOORSTELLING
Wil u een gedeeltelijke of volledige zaaluitkoop? Dan krijgt u een
aantrekkelijke korting op de ticketprijs en alle nodige ondersteuning op
vlak van communicatie, kaartenverkoop, busbegeleiding en onthaal.
Promotiemateriaal is beschikbaar vanaf 15 maart 2019.
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ZET KOERS NAAR EEN ONVERGETELIJK EVENT.
Reserveer uw VIP arrangement of sponsordeal vandaag nog.

Gaby Six
Werner De Craecker
Camiel Moerman
Isabel Six
Lieven De Geest

0475 64 65 38		gaby@festivaria.eu
0475 37 05 78
0476 56 43 50
0486 43 44 73		isabel@festivaria.eu
0476 21 64 39		lieven@festivaria.eu

Pretoria vzw is de organisator van de Festivariaproducties.
Donklaan 180, 9290 Berlare.
info@festivaria.eu - www.festivaria.eu
Titanic, the musical komt tot stand met de steun verkregen via de Belgische Tax Shelter

estivaria
Spektakel ligt in onze natuur

