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Beste Sponsor
Na het grote succes van ‘The Wiz’ stellen wij 
u met veel plezier onze nieuwe musical voor. 
Alweer slaan we met Arte del Sueño een 
nieuw pad in. 

De voorstellingen van The Addams Family 
stonden oorspronkelijk gepland voor de kerst-
periode van 2020-2021, maar moesten door 
COVID-19 twee keer uitgesteld worden. We 
zijn heel blij dat we nu toch kunnen uitkijken 
en toewerken naar onze première in december. 
Verder in deze brochure krijgt u wat meer info 
over onze vereniging, de nieuwe productie en 
de mogelijke sponsorformules. 

Arte del Sueño brengt 
‘The Addams Family’
naar Harelbeke
DECEMBER 2022 - JANUARI 2023



“Hoewel we nog steeds een 
amateurvereniging zijn, 
mogen wij toch trots zijn op 
onze verwezenlijkingen van 
de afgelopen jaren.”

Ons enthousiasme
Arte del Sueño wil zoveel mogelijk 

geëngageerde jongeren de kans geven om 

hun eigen grenzen te verleggen op het 

podium en daarnaast, en als groep een 

kwaliteitsvolle productie te realiseren. 

 

Daarnaast is Arte de Sueño ook een 

educatief project: door als groep intensief 

samen te repeteren en zo te groeien 

doorheen het stuk, smeed je hechte 

banden en leren mensen werken in team. 

 

Musicals zijn uiterst geschikte producties 

om deze doelstelling te realiseren en 

daarom brengt Arte del Sueño elke twee 

jaar een musical op de planken in  

CC het Spoor in Harelbeke.

THE WIZ 2018
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Onze missie 
Hoewel we nog steeds een amateurvereni-

ging zijn, mogen wij toch trots zijn op onze 

verwezenlijkingen van de afgelopen jaren. 

Er gaat niet voor niets een voorbereiding 

van anderhalf jaar aan vooraf. 

 

De musicals worden volledig live vertolkt 

onder begeleiding van orkest en koor. Het 

enthousiasme van ons jonge (en minder 

jonge) geweld is bijzonder aanstekelijk, 

waardoor we naast acteurs en dansers ook 

een beroep mogen doen op nog een 60-tal 

vrijwilligers in onze werkgroepen decor, 

kostuums en techniek. 

Naast de tweejaarlijkse musical hebben 

we een tweede gezelschap binnen onze 

VZW: Arte del Niño. Hiermee geven wij 

kinderen jonger dan 14 jaar de kans om 

podiumervaring op te doen. Reeds 6 

producties werden gerealiseerd, steeds 

in het alternerende jaar van onze grote 

musicalproductie

BELLE EN HET BEEST 2014

Onze ambitie
We moeten u niet uitleggen dat een derge-

lijke productie niet alleen op organisato-

risch, maar ook op financieel vlak heel wat 

met zich meebrengt. 

Deze groep zou niet bestaan zonder de 

gedrevenheid van zijn leden, maar ook niet 
zonder de steun van sponsors. Hoe edel 

de doelstellingen van Arte de Sueño ook 

mogen zijn, al zeggen we het zelf, op het 

einde van de rit moeten nog altijd de reke-

ningen betaald worden. Het wordt dan ook 

bijzonder gewaardeerd dat u uw steentje 

wenst bij te dragen.

Tom Demet, Voorzitter

DE LEEUWENKONING 2010
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The Addams Family
Misschien komt dit deuntje u bekend voor? Zo 

niet, dan brengt Arte del Sueño daar vast en zeker 

verandering in! We katapulteren u in het bijzonder 

bizarre wereldje van The Addams Family. Een 

hechte, disfunctionele clan waar wat normaal 

is voor ons, helemaal abnormaal is voor hen. 

Je tanden flossen met een stuk spinnenweb? Je 

wimpers krullen met een buigtang? Je dagelijkse 

stretchoefeningen, vastgebonden aan een 

marteltuig? Daar is toch niks vreemds aan… 

Deze komische musical staat volledig in het teken 

van romantische, platonische, hilarische en absurde 

liefde. We volgen Wednesday Addams die tegen alle 

buitengewone verwachtingen in, verliefd wordt op 

een gewone jongen met de naam Lucas Vandeputte. 

Ze zijn volledig overtuigd van hun hartstocht, maar 

hoe zullen hun families daarmee omgaan? 

De Addamsen zijn nu eenmaal hoe ze zijn: 

passioneel en duister zoals moeder Morticia, 

geflankeerd door een licht-Spaanse echtgenoot 

Gomez met daarnaast een knotsgekke Oma, een 

depressief broertje Pugsley, een maanzieke oom 

Fester en een meesterlijk monsterlijke butler Lurch. 

Een groot contrast met de ouders van Lucas: Rik en 

Bea Vandeputte die vastzitten in een routine van 

rijmpjes, bloemetjespatronen en rustige zondagen. 

Zal de liefde ook in dit geheimzinnige huis alles 

overwinnen? Wordt deze extraordinaire bende dan 

toch wat alledaagser? Of vergaan we allemaal in 

de mysterieuze, onheilspellende kerkers van the 

Addams Family? 

We vertellen u graag het antwoord in december-

januari ’22-’23 in CC Het Spoor.

They’re creepy and they’re cooky,
mysterious and spooky,
they’re all together ooky,
The Addams Family.
[Tudududum. Snap! Snap!]
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Een bezetting van meer dan 90 acteurs, 
koorleden, dansers, en figuranten

1,5 jaar voorbereiding met repetities  
op vrijdag, zaterdag en zondag

Live gezongen en ondersteund door een 
live orkest van 15 muzikanten

60 medewerkers voor decor ,  
kledij en foyer

23 voorstellingen in CC het Spoor  
in Harelbeke

The Wiz bracht 7403 bezoekers  
naar  Harelbeke.

90

1,5

15

60

23

7403

THE WIZ 2018
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THE WIZ 2018
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BELLE EN HET BEEST 2014

LEGALLY BLONDE 2016



FORMULES
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PRESENTING SPONSOR
Word PRESENTING SPONSOR van Arte del Sueño

Deze sponsoring bedraagt €4.000 (excl. BTW) 
De bijdrage kan worden gespreid over 2022 & 2023
Dit unieke sponsorship omvat de exclusieve aanwezigheid op onze productie 
en onderscheidt zich van de hoofdsponsors als volgt

 ~ Logo/publiciteit op volledige achterflap van onze luxe 
programmabrochure (full color, oplage 3.000 stuks)

 ~ Logo op grote autostickers (120 stuks)

 ~ Logo op 1000 affiches

 ~ Logo op 15.000 folders (formaat drieluik)

 ~ Logo op de schermen in de foyer

 ~ Logo op de achterkant van de tickets

 ~ Logo op website van Arte del Sueño

 ~ Uw logo wordt gedurende 2 jaar geplaatst op alle 
nevenevenementen van Arte del Sueño en op alle 
publiciteit van de voorstellingen van Arte del Niño.

 ~ Plaatsen van een stand op een prominente plaats in de 
foyer en/of aan de ingang (binnen en/of buiten). Dit alles is 
te bespreken.

 ~ Uw bedrijf / producten / reclameslogans kunnen 
geïntegreerd worden in de musicalproductie. Dit alles is te 
overleggen, ook met de regisseur.

Verder kan u rekenen op:

 ~ 14 tickets voor de avant-première met aansluitende 
receptie op 22/12/2022

 ~ 10 tickets voor een voorstelling naar keuze 

 ~ Als sponsor kan u uw plaatsen reserveren 1 maand voor de 
start van de officiële ticketverkoop.

 ~ Wij staan open voor bijkomende ideeën en suggesties om 
uw bedrijf/producten op een originele manier in de kijker 
te stellen.
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 ~ Een maximum van 6 hoofdsponsors, met exclusiviteit binnen uw activiteitensector

 ~ Logo op 1000 affiches

 ~ Logo op 15.000 folders (formaat drieluik)

 ~ Logo op de schermen in de foyer

 ~ Logo op website van Arte del Sueño, waarop alle tickets verkocht worden.

 ~ 1/2 blz. in de luxe programmabrochure  
(full color, oplage 3.000 stuks)

 ~ Mogelijkheid tot plaatsen van promostand, ophangen van banners of roll-ups in de foyer tijdens 
de voorstellingen. 

 ~ Uw logo wordt gedurende 2 jaar geplaatst op alle nevenevenementen van Arte del Sueño en op 
alle publiciteit van de voorstellingen van Arte del Niño.

HOOFDSPONSOR
Word HOOFDSPONSOR van Arte del Sueño

Deze sponsoring bedraagt € 1.200 (excl. BTW) 
De bijdrage kan worden gespreid over 2022 & 2023
Het sponsorship omvat volgende publicaties en voordelen:

Verder kan u rekenen op:

 ~ 4 tickets voor de avant-première met aansluitende 
receptie op 22/12/2022

 ~ 4 tickets voor een voorstelling naar keuze 

 ~ Als sponsor kan u uw plaatsen reserveren 1 maand voor 
de start van de officiële ticketverkoop.

 ~ We staan open voor alternatieve voorstellen.  
(Bel Hannes Otté, 0474/63.40.24)
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 ~ 1 blz. in de luxe programmabrochure  
(full color, oplage 3.000 stuks)

 ~ Logo op de schermen in de foyer

 ~ 1/2 blz. in de luxe programmabrochure  
(full color, oplage 3.000 stuks)

LARGE SPONSOR
Word L Sponsor van Arte del Sueño

Deze sponsoring bedraagt € 800 (excl. BTW) 
De bijdrage kan worden gespreid over 2022 & 2023
Het sponsorship omvat volgende publicaties en voordelen:

MEDIUM SPONSOR
Word M Sponsor van Arte del Sueño

Deze sponsoring bedraagt € 400 (excl. BTW) 
De bijdrage kan worden gespreid over 2022 & 2023
Het sponsorship omvat volgende publicaties en voordelen:

Verder kan u rekenen op:

 ~ 4 tickets voor de avant-première met aansluitende 
receptie op 22/12/2022

 ~ 4 tickets voor een voorstelling naar keuze

 ~ Als sponsor kan u uw plaatsen reserveren 1 maand voor 
de start van de officiële ticketverkoop.

Verder kan u rekenen op:

 ~ 2 tickets voor de avant-première met aansluitende 
receptie op 22/12/2022

 ~ 2 tickets voor een voorstelling naar keuze

 ~ Als sponsor kan u uw plaatsen reserveren 1 maand voor 
de start van de officiële ticketverkoop.
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 ~ 1/4 blz. in de luxe programmabrochure  
(full color, oplage 3.000 stuks)

SMALL SPONSOR
Word S Sponsor van Arte del Sueño

Deze sponsoring bedraagt € 200 (excl. BTW) 
Het sponsorship omvat volgende publicaties en voordelen:

Verder kan u rekenen op:

 ~ 2 tickets voor de avant-première met aansluitende 
receptie op 22/12/2022

 ~ Als sponsor kan u uw plaatsen reserveren 1 maand voor 
de start van de officiële ticketverkoop.

GIFT SPONSOR
Word GIFT Sponsor van Arte del Sueño

Deze sponsoring bedraagt € 75 (excl. BTW) 
Het sponsorship omvat volgende publicaties en voordelen:

Verder kan u rekenen op:

 ~ 2 tickets voor de avant-première met aansluitende 
receptie op 22/12/2022

 ~ Naamvermelding in de programmabrochure 
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CABARETAVOND 2021
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Voelt u zich aangesproken om sponsor te worden van ons nieuwe project? 
Stuur dan uw bedrijfsgegevens (naam/adres/BTW nr.) de keuze van het 

pakket en uw logo in hoge resolutie/vectoren (PDF, .Ai, .EPS) naar volgend 
e-mailadres: sponsoring@artedelsueno.be

Tot in het najaar!

Arte del Sueño VZW 
Toekomststraat 29 
8530 Harelbeke 
www.artedelsueño.be


