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Over Musicalalalalala vzw
Wij bieden met Musicalalalalala vzw leuke, creatieve musicalopleidingen aan. 

We organiseren kampen, lessenreeksen, workshops en evenementen. 

Als volwassenen en kinderen graag zingen, dansen en acteren, dan zijn ze meer 

dan welkom bij ons. Wij dompelen hen graag onder in de verschillende 

disciplines. 

 

Musicalalalalala vzw heeft ondertussen al 6 edities van hun musical- en 

creakampen achter de rug. Onze toonmomenten met als thema “Samen”, 

“Spelen”, “Sorteren”, “Sporten”, “Slapen” en “Studeren/solliciteren” waren 

steeds een succes. Dit danken wij aan het jaarlijks groeiende aantal 

deelnemers, maar ook aan de schitterende en kwaliteitsvolle opleidingen door 

onze enthousiaste lesgevers gedurende onze kampen. 

 

Dit jaar zijn we ook gestart met musicallessen. Wekelijks dompelen wij onze 

groepen (kinderen, tieners en volwassenen) onder in lessen drama, zang en 

dans. Op het einde van elk schooljaar eindigen we met een toonmoment voor 

ouders, familie en vrienden. 

 

Maar dit jaar zetten we ook onze eerste zelfgeschreven musical “Er was 

eens…” op de planken. Een leuk verhaal gecombineerd met toffe 

Disneymelodieën. Momenteel zijn de repetities reeds volop aan de gang en is 

onze cast, bestaande uit kinderen, tieners en volwassenen, druk in de weer om 

zich zo goed mogelijk voor te bereiden. 

Op zaterdag 6 juni en zondag 7 juni 2020 spelen we in Cc Belgica de 

voorstellingen van onze grootste musical tot nu toe. 

 

Daarbuiten nemen wij ook nog deel aan externe evenementen. Zo hebben wij 

gezorgd voor randanimatie tijdens “Sinterklaas in de spiegeltent” 

georganiseerd door Stad Dendermonde en tijdens “Winterdorp” de openlucht 

kerstmarkt georganiseerd door Feestcomité Eendracht Sint-Gillis. 

 

We hebben ook nog enkele extra evenementen op het programma staan zoals 

onze deelname aan “Hoogtij 2020” en “Boulevart” beiden georganiseerd door 

Stad Dendermonde. En in maart hebben wij ons “Muzikale ontbijtbuffet”. 
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Wat hebben wij u te bieden?
Tijdens onze voorstellingen en toonmomenten bieden wij programmaboekjes 

aan. Hierin kan uw logo een plaatsje krijgen. Ook de facebookpagina van 

Musicalalalalala vzw gebruiken wij als platform om reclame te maken. 

Daarnaast hebben we een overzichtelijke website, bieden we vrijkaarten aan, 

maken we affiches/flyers of kan er een andere reclamestunt bedacht worden 

en nog veel meer. We bieden verschillende soorten sponsorpakketten aan, 

zodat er voor elk bedrijf een ideale formule bestaat. Je kan hierin kiezen om te 

sponsoren voor het evenement “Er was eens…”, waarin de reclame enkel 

gebeuren tijdens de aanloop naar deze musical op zich of je kan kiezen om ons 

te sponsoren voor een heel jaar en dan maken wij reclame voor u op al onze 

evenementen gedurende heel dit schooljaar. De  verschillende pakketten kan u 

terugvinden in deze brochure.

Wie bereiken wij?
Naast de leden (cast musical “Er was eens…”, leerlingen van onze 

musicallessen en deelnemers aan onze kampen) van onze vzw betrekken we 

nu met onze musical “Er was eens…” een nog veel groter publiek. We 

verwachten niet alleen familie en kennissen van onze cast, maar ook 

personen/gezinnen die graag willen proeven van een muzikale en culturele 

avond/namiddag. En doordat we dit keer het podium van Cc Belgica gaan 

betreden trekken we ook de doordeweekse cultuurganger aan.
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ONZE SPONSORPAKKETTEN 

 

Bronzen Tony

Zilveren Tony

Gouden Tony

Ultimate Tony 
 

€ 25/evenement 

● Logovermelding 

1/8 van een 

pagina in het 

programmaboekje 

● 1 vrijkaart 

 

 

 

€ 50/evenement 

● Logovermelding 

1/4 van een 

pagina in het 

programmaboekje 

● 2 vrijkaarten 

 

 

 

€ 75/evenement 

● Logovermelding 

1/2 van een 

pagina in het 

programmaboekje 

● logovermelding 

op website met 

doorklik url 

● 2 vrijkaarten 

 

 

€ 100/evenement 

● Logovermelding/ 

advertentie van 1 

pagina in het 

programmaboekje  

● logovermelding 

op website met 

doorklik url 

● logovermelding 

op affiche 

● 2 vrijkaarten 

 € 100/jaar 

● Logovermelding 

1/8 van een 

pagina in het 

programmaboekje 

● 1 vrijkaart per 

opvoering 

 

 

€ 150/jaar 

● Logovermelding 

1/4 van een 

pagina in het 

programmaboekje 

● 2 vrijkaarten per 

opvoering 

 

 

€ 175/jaar 

● Logovermelding 

1/2 van een 

pagina in het 

programmaboekje 

● logovermelding 

op website met 

doorklik url 

● 2 vrijkaarten per 

opvoering 

 

€ 250/jaar 

● Logo/advertentie 

van 1 pagina in 

programmaboekje  

● logovermelding 

op website met 

doorklik url 

● logovermelding 

op affiche 

● 2 vrijkaarten per 

opvoering
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Materiële steun  = € … (te bespreken)
Naast financiële steun is ook materiële steun heel belangrijk om onze 

voorstelling te kunnen realiseren. Enkele voorbeelden waarvoor we op 

materiële hopen te rekenen zijn hout, verf, stoffen, kledij, drukwerk, etc.  

Indien uw bedrijf liever sponsoring biedt op deze manier, is dit zeker en vast 

ook een mogelijkheid. Uiteraard zijn hier nog geen vaste tarieven voor, maar 

onderling kunnen we afspreken wat wij met Musicalalalalala vzw kunnen 

teruggeven op vlak van promotie en andere benefits.  

 

We zoeken voornamelijk materiële sponsoring op vlak van decor (hout, verf, 

gereedschap), kostuums (kledij,accessoires en stoffen)  grime (make-up 

producten) en promotie (drukwerk en reclame). 

Contact
Indien u interesse heeft om ons te steunen, neem dan gerust contact op met 

ons. Dit via sponsoring@musicalalalalala.be of op het nummer +32 (0) 468 18 

69 95.  

Musicalalalalala vzw
Broekkantstraat 140

9200 Baasrode (Dendermonde)

www.musicalalalalala.be

www.facebook.com/musicalalalalalavzw

www.instagram.com/musicalalalalala

musicalalalalala@hotmail.com
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