
FESTIVARIA PRESENTEERT

HET REGENT VOORDELEN VOOR JOU EN JE GASTEN!

ONTDEK ALLE VIP-ARRANGEMENTEN EN SPONSORFORMULES

“FENOMENAAL!”
– VTM 

“KIPPENVEL VAN BEGIN TOT EIND.”
– HLN

“INDRUKWEKKEND IN AL ZIJN 

PRACHT EN PRAAL!”
– MUSICALVIBES

“DIT IS NIET BELGISCH. DIT IS 

INTERNATIONAAL NIVEAU!”
– NICOLE & HUGO

“HET PRACHTIGE DECOR EN DE 

SPECIAL EFFECTS IN EN ROND HET 

WATER MAKEN VAN DE MUSICAL EEN 

WAAR SPEKTAKEL.”
– TV OOST

DE PERS OVER FESTIVARIA



FESTIVARIA

30 JAAR SPEKTAKEL
OP HET WATER.
Al meer dan 30 jaar combineert Festivaria het vuur van de liefheb-
ber met de passie van de grootste musicaltalenten. Het resultaat: 
unieke muzikale spektakels op een van de mooist gelegen 
openluchttheaters van Europa. 

Producties als West Side Story, Annie, My Fair Lady, The Wizard of 
Oz en Titanic 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 decorconcep-
ten en spectaculaire effecten.

Voor de zomer van 2022 brengt de creatieve crew één van de 
grootste musicalklassiekers naar Vlaanderen: Singin’ in the Rain. 
En jij kan erbij zijn!
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HET VERHAAL

VOEL JIJ AL NATTIGHEID?

In de zomer van 2022 neemt Festivaria je mee naar het swingende 
Hollywood van de jaren ’20. Maak kennis met Don Lockwood en 
Lina Lamont, twee supersterren van de stomme film. Volgens de 
studio een dolverliefd koppel, gewoon goeie vrienden volgens Don. 
Ze spelen de ene succesproductie na de andere. Totdat de geluids-
film z’n intrede doet. 

Diva Lina blijkt een vreselijke stem te hebben. Kathy Selden - het 
échte lief van Don - mag haar in het grootste geheim dubben.  
De jaloezie stijgt ten top. Kan Lina het hart van Don alsnog  
veroveren? Blijft ze een vedette of valt ze live door de mand?
Singin’ in the Rain is gekroond tot beste muziekfilm ooit.  
De musicalbewerking van de film is dan ook een feest voor het oog 
en het oor. 

Beleef dit spektakel als VIP en laat je onderdompelen in de 
sfeer van de Roaring Twenties!

“IS ER IETS MIS MET MIJ?
ZIET DIE DEBIEL 
NIET MIJN SEXAPPEAL?”
Lina Lamont

MEER DAN 400 VOOR-
STELLINGEN OP BROADWAY.
NU EINDELIJK IN VLAANDEREN 
ALS OPENLUCHTSPEKTAKEL.

VAN 19 AUG. TOT 3 SEPT. 2022
DONKMEER,  BERLARE



CAST

WE LATEN DE NAMEN 
DRUPPELSGEWIJS LOS.

Naast de vele enthousiaste vrijwilligers strikt Festivaria voor elke  
productie de grootste talenten uit de Vlaamse musical- en televisie-
wereld. Jelle Cleymans, Jan Schepens, Hans Peter Janssen, Peter 
Van De Velde, Ivan Pecnik, James Cooke, Marijn Devalck en vele 
anderen schitterden al op de openluchtscène.  
Welke topcast in de regen mag zingen en dansen, houden we 
graag nog even geheim.  
 
Binnenkort krijg je de grote namen een voor een te zien op  
Facebook en Instagram. Alvast een tipje van de sluier:  
musicalster Michiel De Meyer speelt Don Lockwood.

“SUPER CAST! VAN DE EERSTE TOT DE LAATSTE 
HEBBEN ZE HET ALLEMAAL SCHITTEREND  
GEDAAN. IK HEB ECHT GENOTEN.”
Free Souffriau



CREATIVES

ONTDEK DE MAKERS  
ONDER DE PARAPLU VAN 
FESTIVARIA.

De musical Singin' in the Rain 
is een bewerking van de gelijk-
namige film uit 1952, gebaseerd 
op het boek van Betty Comden 
en Adolph Green.  
De liedteksten zijn van de hand 
van Arthur Freed en de muziek 
werd geschreven door Nacio 
Herb Brown. De musical ging 
op 30 juni 1983 in première op 
West End, Londen.  

 
 
Twee jaar later, in 1985, was 
de productie op Broadway te 
zien en sindsdien passeerden 
heel wat internationale produc-
ties de revue, onder andere in 
Noorwegen, Frankrijk, Australië 
en Rusland. Nu is de musical 
eindelijk te zien in Vlaanderen 
als openluchtspektakel. Een 
absolute aanrader voor elke 
musicalliefhebber.

Gebaseerd op de klassieke Metro-Goldwyn-Mayer film in samenwerking met Warner Bros. Theatre Ventu-

res, Inc. | Muziek uitgegeven bij EMI, alle rechten beheerd door Sony/ATV Music Publishing LCC | Originele 

Film Choreografie door Gene Kelly en Stanley Donen | Geproduceerd in samenwerking met Maurice 

Rosenfield, Lois F. Rosenfield en Cindy Pritzker, Inc | De productie kwam tot stand in samenwerking met 

Auteursbureau Almo in opdracht van Music Theatre International (Europe)

BRUNO VAN 
HEYSTRAETEN
REGIE
Bruno is naast acteur ook een 
gelauwerd regisseur van tal van 
grote producties in binnen- en 
buitenland voor theater, televisie, 
opera en musical. Op zijn palma-
res staan o.a. Zomeropera Alden 
Biesen, Chicago, Rembrandt, 
Daens en diverse revues voor  
Het Witte Paard. Hij is de bezieler 
van Loge10 Theaterproducties.
 

GEERT  
BAETENS
MUZIKALE LEIDING
Naast lesgever en klarinettist is 
Geert ook dirigent van meerdere 
symfonische en harmonieorkes-
ten die onder zijn directie tot de 
top van België behoren.  
Hij is o.a. gekend van Camelot, 
Zaad van Satan en Dans der 
Vampieren. Sinds 2000 is hij 
huisdirigent van Festivaria.

INGRID 
COPPIETERS
CHOREOGRAFIE
Na haar carrière als danseres 
in o.a. het befaamde Lido in 
Parijs was Ingrid choreografe en 
regie-assistente voor grootse 
producties in binnen- en buiten-
land als Carmen, La Traviata  
en La Bohème.  
Ze leidt dansgroep ShaMoDo It  
en is van bij de start actief bij 
Festivaria.
 

MARNIK 
BAERT  
DECORONTWERP 
Deze creatieve duizendpoot is 
docent, regisseur en ontwerper. 
Hij was scenograaf voor talloze 
producties als La Bohème,  
Nabucco en Carmen. Voor 
Festivaria maakte hij eerder al 
indrukwekkende decorontwer-
pen voor o.a. Camelot, My Fair 
Lady, Kiss me Kate en Titanic.



NA REGEN KOMT ZONNESCHIJN

SCHENK JE KLANTEN EN MEDE- 
WERKERS EEN MUZIKAAL SPEKTAKEL
De afgelopen twee jaar viel het contact tussen je klanten en medewerkers gere-
geld in het water. Hoog tijd om samen weer te genieten van een heerlijk avondje 
uit! Trek je mooiste pak of glitterjurk aan en dompel je onder in de glamoureuze 
sfeer van de Roaring Twenties. 

KOM ALS VIP

WHAT A GLORIOUS FEELING!
Festivaria staat bekend voor de indrukwekkende decors op het water. Maar ook  
de VIP-ruimte is een visueel pareltje! Treed binnen in het Hollywood van de Roaring 
Twenties en waan je een filmster op de rode loper. 



VIP-DINER  
DINER + PREMIUM SEATS + AFTERDRINK

Neem plaats in de exclusieve 
dining room en duik in de 
swingende jaren ’20 van 
de vorige eeuw. Op het 
menu: een heerlijk diner 
met aangepaste wijnen en 
stijlvolle bediening aan tafel. 
Samen met je gasten krijg 
je premium seats tijdens 
de voorstelling. Nadien 
kan je gezellig napraten 
bij een goed glas. Je VIP-
arrangement start om 18 uur 
en rondt af om middernacht. 

Jouw voordelen :
• VIP-parking*
• Gratis programmaboek* 
• Ontvangst en begeleiding  
 naar je VIP-tafel 
• Exclusief diner met 
 aangepaste wijnen
• Premium zitplaatsen tijdens 
 de voorstelling
• Open bar tot middernacht 

 * 1 per 2 personen

Prijs: 145 euro per persoon (excl. btw)

VIP-RECEPTIE  

RECEPTIE + PREMIUM SEATS

Je wil in stijl ontvangen 
worden? Trakteer jezelf en je 
gasten dan op deze verfijnde 
VIP-formule. Bij aankomst 
in de filmstudio om 19.30 
uur geniet je eerst van een 
hapje en een drankje. Daarna 
mag je jezelf neervlijen in 
de premium seats van de 
centrale tribune.  

Jouw voordelen :
• VIP-parking*  
• Gratis programmaboek* 
• Ontvangst en begeleiding 
 naar de VIP-lounge
• Stijlvolle receptie met een  
 uitgelezen selectie hapjes
• Premium zitplaatsen tijdens 
 de voorstelling

 * 1 per 2 personen

Prijs: 90 euro per persoon (excl. btw)

De VIP-arrangementen zijn mogelijk voor alle voorstellingen van 20 augustus tot en met 3 september 2022.  

Volzet is volzet. Dus reserveer je arrangement vandaag nog. Je vindt alle contactgegevens achteraan.



WORD SPONSOR

ZET JE ZAAK IN DE SPOTLIGHTS 
EN KRIJG 25.000 FANS
Elk hoogstaand spektakel begint met een grote droom. Maar om die droom te 
realiseren, is er veel talent en geld nodig. Het talent valt hier met bakken uit de lucht. 
Voor de middelen doen we graag een beroep op jou. 

HET REGENT VOORDELEN VOOR SPONSORS:

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



FORMULE PROGRAMMABOEKSPONSOR 
Zet je zaak in de kijker bij 25.000 toeschouwers. 
Jouw advertentie in ons programmaboek laat je 
zaak stralen als een filmster!

 1 pagina A4 750 euro
 ½ pagina A4 500 euro
 ¼ pagina A4 250 euro

Wil je meer naambekendheid? Teken dan 
zeker in voor 1 juli 2022. Prijzen excl. btw en 
op basis van drukklaar digitaal materiaal.

FORMULE LOGISTIEK SPONSOR 
Festivaria pakt het graag groots aan. Deze productie heeft dan ook nood aan heel wat materiaal en logistieke ondersteuning.  
Enkele voorbeelden: decorstukken, machines, gereedschap, grime, stoffen, rekwisieten …  
In ruil voor je logistieke hulp krijg je extra naambekendheid. 

FORMULE MEDIAPARTNER
Het openluchtspektakel bereikt elke keer zo’n 25.000 toeschouwers. Maar die komen niet vanzelf. We hebben de lokale en nationale media 
hard nodig om de musical bekend te maken. Wil je zendtijd of advertentieruimte geven in ruil voor interviews, prachtige beelden en extra 
naambekendheid? Word dan mediapartner.



FORMULE EXCLUSIEVE 
VOORSTELLING
Wil je een gedeeltelijke of volledige zaaluitkoop? Dan krijg je een 
aantrekkelijke korting op de ticketprijs en alle nodige ondersteuning 
op vlak van communicatie, kaartenverkoop, busbegeleiding en 
onthaal. Promotiemateriaal is beschikbaar in april 2022.

FORMULE  
HOOFDSPONSOR
Koppel de voordelen van sponsoring aan een exclusief
VIP-arrangement. Als hoofdsponsor krijg je:
• 20 VIP diner plaatsen: ontdek de royale voordelen van het  
 VIP-arrangement op de vorige pagina
• ½ pagina advertentie in het programmaboek
• Je logo op alle gedrukte communicatie
• Plaatsen van publicitair materiaal in onderling overleg

Prijs: 6.000 euro (excl. btw). Wil je samen met je gasten een onverge-
telijke avond beleven? Teken dan in voor 15 maart 2022. Goed om te 
weten: de formule ‘Hoofdsponsor’ is beperkt tot 6 bedrijven.



FORMULE EXCLUSIEVE 
PARTNER
U ziet het graag groots? Word dan als enige bedrijf Exclusieve partner 
van de openluchtmusical Singin’ in the Rain. Succes verzekerd! 
Jij en je gasten genieten dan een VIP-behandeling én krijgen een 
unieke blik achter de schermen. In deze formule krijg je:
• 30 VIP diner plaatsen: ontdek de royale voordelen van het 
 VIP-arrangement op de vorige pagina
• Je wordt als exclusieve partner vermeld op gedrukt 
 promotiemateriaal
• Meet en greet met de cast backstage 
• Je logo op het VIP-menu
• Dubbele (!) pagina advertentie in het programmaboek
• Exclusiviteit voor je publicitair materiaal in de inkomhal

Prijs: 10.000 euro (excl. btw). Deze formule is exclusief voorbehouden 
voor 1 bedrijf. Wil je Singin’ in the Rain als échte VIP beleven? 
Teken dan in voor 15 maart 2022.



KOM ALS VIP NAAR 
SINGIN’ IN THE RAIN EN 
VOEL JE ALS EEN STER  
OP DE FILMSET.

3, 2, 1 … ACTIE!

RESERVEER JE VIP-ARRANGEMENT OF  
SPONSORDEAL VANDAAG NOG.

Gaby Six 0475 64 65 38 gaby@festivaria.eu
Werner De Craecker 0475 37 05 78
Isabel Six 0486 43 44 73 isabel@festivaria.eu
Lieven De Geest 0476 21 64 39 lieven@festivaria.eu

“ÉÉN VAN  
DE MEEST 

GEWELDIGE
FILMMUSICALS 
ALLER TIJDEN!”

– MAIL ON SUNDAY

Pretoria vzw is de organisator 
van de Festivariaproducties.
Goudberg 14, 9290 Overmere.
info@festivaria.eu
www.festivaria.eu

Singin’ in the Rain komt tot 
stand met de steun verkregen 
via de Belgische Tax Shelter.
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