2022
SPONSORMAP
ORIGINEEL - TOEGANKELIJK - AMBITIEUS

Onze sponsors
Wij hebben u nodig!
U, ondernemer met of zonder podium-ambities, maar met een hart voor kunst en cultuur.
We weten inmiddels dat kunst levensnoodzakelijk is. Het geeft de uitvoerders en het publiek een
medium om zichzelf uit te drukken, dieper dan wat met dagelijkse communicatie kan gezegd
worden. De gecreëerde werkelijkheid biedt ons de mogelijkheid om te reflecteren over onszelf en
de maatschappij. Hierdoor ontstaat verbinding tussen alle aanwezigen, op en naast het podium.
Door mensen samen te brengen in een veilige theatrale setting maken we ontmoetingen mogelijk
die zorgen voor zingeving, troost, plezier, ...
Helaas komt zo'n theatrale setting niet gratis uit de lucht gevallen. Om de kwaliteit van onze
producties te kunnen blijven garanderen hebben we uw hulp nodig. Behalve dat u bijdraagt aan
het welvaren van onze maatschappij, heeft het ook een aantal nog concretere voordelen voor u.
5 goede redenen om sponsor* te worden van Belcanto:
Sponsorgelden zijn volledig fiscaal aftrekbaar
De naamsbekendheid van uw bedrijf wordt vergroot
U krijgt de mogelijkheid tot netwerken met de andere sponsors van Belcanto
Uw bedrijf toont maatschappelijke betrokkenheid
Uw bedrijf wordt geassocieerd met de culturele sector

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage, groot en klein. Heeft u interesse om ons te steunen? Bekijk
de mogelijkheden in onze sponsormap en neem hieronder contact op. Doneren kan vrijblijvend
op dit rekeningnummer: BE70 1490 5647 8425
Alvast onze oprechte dank!

Belcanto VZW

*Onze vereniging is niet btw-plichtig, de bedragen zijn zonder btw, handelaars betalen ons geen btw, maar u ontvangt wel een geldige factuur.

Onze formules
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* Voor en na de voorstelling maar ook tijdens de pauze, wordt uw bedrijf of onderneming deel van onze productie en dit voor zeven voorstellingen.

** Als vaste waarde in het Vlaamse Musicallandschap zet Belcanto zich in om met de hoofdcast een promofilmpje te maken voor uw bedrijf.

**

Decor
Bij Belcanto leggen we de creatieve lat graag hoog en houden we van uitdagingen. Elk jaar wordt
er veel zorg besteed aan het decor en dat zal dit jaar niet anders zijn.
Rekwisieten
Bij elke productie is er een arsenaal aan ditjes en datjes nodig dat ons decor, de kostumering en
de spelers net dat extraatje geven.
Kostuums
Ons kostumeringsteam gaat elke productie weer op zoek naar de juiste kostuums, maakt zelf de
kleding op maat, tekent zelf de patronen en zoveel meer, allemaal vrijwillig. Stoffen, garens en alle
andere naaitoebehoren moeten uiteraard worden aangekocht om al deze creaties te kunnen
uitwerken.
Grime
Elke speler wordt tot in de puntjes opgemaakt en gekapt om te kunnen schitteren in alle
voorstellingen van elke productie.
Live orkest en zang
Onze zangers/acteurs worden begeleid door het bijna volledig professionele orkest dat elke
avond alles live brengt. Onze solisten worden extra versterkt door wireless headset microphones.
Professionele aanpak
Musical brengen op een professionele manier kost echter veel geld en daarom hopen wij op de
steun van lokale ondernemers. Door uw hulp kunnen wij onze vooropgestelde doelen bereiken.
Als dank voor uw culturele steun plaatsen we graag een mooie publiciteit in, onder andere, ons
programmaboekje. Met elke productie en al onze evenementen bereiken we gemiddeld tussen
de 5500 à 8000 mensen.

Belcanto VZW ● August Vermeylenstraat 4 ● 9100 Sint-Niklaas ● gsm 0485 132 670 ● www.belcanto.be
bank BE70 1490 5647 8425 op naam Belcanto

