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Onze Gentse vereniging is gestart vanuit jonge enthousiastel ingen met een passie
voor muziek & theater. Het startte in 201 3 met een klein, zelfgeschreven
muziektheater: ‘Vlucht’. Warm onthaald door het publ iek begon Karthago aan een
mooi parcours en groeiden we. Zo wisten we enkele professionelen en bekenden
in het amateurlandschap te overtuigen om in het team te komen.

Een klein, doordacht en talentvol team met de nodige durf! We mogen ons met
trots een gevestigde waarde noemen in het Vlaamse amateurmusical landschap.

Ontdek Karthago

We werken met een gepassioneerde groep vri jwi l l igers: jong, wild & krachtig
talent! Deze talentvol le performers bieden we niet al leen een podium aan, we
inspireren en dagen hen uit. We zorgen voor een sterke ondersteuning en
begeleiden hen in een veil ige omgeving. Ze kri jgen de ruimte hun talent te
verfi jnen en je ziet hun zelfvertrouwen groeien.

De groep van vri jwi l l igers die meewerken zi jn ook meer dan enkel de performers.
Denk maar aan de mensen die decor, kostumering, l ichtplan. . . u itwerken. Een ruim
assortiment aan talenten!

Elk jaar werken we met hen een musical en een concert uit, met steeds een unieke
invalshoek. We gaan op zoek naar een intiem karakter en materiaal met
maatschappel i jk en sociaal bewogen thema’s. Karthago streeft ernaar kwal itatieve,
uitdagende en vernieuwende cultuur te brengen. Cultuur die hedendaags en
modern is. We appreciëren de klassiekers, maar we kijken vooruit.

Wat doen we?
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Waarom Karthago steunen?

Musical is in Vlaanderen een opkomend maar toch vri j onbekend genre. Iedereen
kent de klassiekers maar het brede aanbod van het musical landschap bl i jft uit. In
andere landen is musical echter al jaren een veel groter, bekender genre met heel
veel variatie! Wij wil len dit ook voor het Vlaamse publ iek waarmaken.

We vechten ervoor, om met de weinige middelen binnen het amateurcircuit,
kwal iteitsvol le shows af te leveren. We hebben geleerd om van weinig middelen
een sterkte te maken maar botsen soms nog op beperkingen. We wil len evolueren
en vaak zi jn daar meer middelen voor nodig. Daarnaast zi jn er een aantal vaste
kosten zoals rechten, zaalverhuur, l icht & geluid… al lemaal onmisbaar om onze
bezoekers een fantastische show te kunnen bieden. Het vri jwi l l igerswerk vangt
hierbij een deel van de kosten op, maar dat dekt het totaalplaatje niet. Wij wil len
ons publ iek en de artistieke talenten die we kunnen binnenhalen graag nog meer
kunnen aanbieden.

Uw steun is dus heel waardevol !
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What's in it for you?
Bij Karthago weten we dat niet iedere onderneming dezelfde is. Van grote
onderneming over KMO's tot eenmansbedri jven. . . elke onderneming heeft zi jn
eigen middelen en doelen.

Karthago biedt daarom een keuze tussen verschi l lende formules. Op deze manier
kan u zelf ki jken welke formule voor u de grootste meerwaarde biedt.

IF we niet kunnen spelen
THEN streamen we

Zoals vele verenigingen in de cultuursector werd ook Karthago getroffen door
COVID-1 9. Na een lange periode van onzekerheid hebben we uiteindel i jk een
creatief concept uitgewerkt dat op een veil ige manier kan doorgaan.

We brengen een onl ine musicalconcert met een aantal nummers uit onze
geannuleerde voorstel l ing I f/Then, aangevuld met een aantal nummers uit
musicals die Karthago ooit zou wil len brengen. Deze nummers worden
coronaproof ingezongen en opgenomen, waarna een gemonteerde versie op
vaste ti jdstippen onl ine beschikbaar zal zi jn .

Om het geheel te begeleiden, bieden we een apérobox aan met een assortiment
aan hapjes en drankjes. Ons concept met apéroboxen biedt u als sponsor een
opportuniteit om Karthago op meerdere manieren te ondersteunen, terwij l u
promotie kan maken voor uw merk of product.

De verschi l lende formules die we hiervoor voorzien hebben kan u op de volgende
pagina terugvinden.

Alvast bedankt voor uw overweging!

Fons Medaer

Sponsorverantwoordel i jke
Karthago vzw
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• Uw product in de apérobox

• Uw drukwerk in de apérobox

• Vermelding op onze Facebookposts

Formules

• Uw drukwerk in onze apérobox

• Vermelding op onze website

• 2x vermelding in een Facebookpost

Natura

Onze sponsorformules zi jn samengesteld om voor het sponsorbedrag de grootste
meerwaarde te bieden, maar andere voorstel len zi jn zeker welkom!

Basis

Next level All in

• Uw drukwerk in onze apérobox

• Vermelding op onze website

• 4x vermelding in Facebookpost

• 2x vermelding in Instagrampost

• Vermelding voor of na de voorstel l ing

• Uw drukwerk in onze apérobox

• Vermelding op onze website

• 6x vermelding in een Facebookpost

• 4x vermelding in een Instagrampost

• Logo op de l ivestream

• Vermelding in al le social media posts

• Eén social media post - €1 5

• Vermelding op onze website - €1 5

• Uw drukwerk in onze apérobox - €25

Losse sponsoring

• Vanaf 50 tickets - 5% korting

• Vanaf 1 00 tickets - 1 5% korting

• Vanaf 1 50 tickets - 25% korting

• Vanaf 250 tickets - 50% korting

Deze pakketten zi jn enkel van toepassing

voor de tickets zonder apérobox

Volumepakketten
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Karthago in beeld




