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WIE ZIJN WIJ?

Man man man, ik was echt super onder de indruk! Ik heb van begin tot einde 
genoten! Ik had de hele tijd zin om mee te doen, en ik stond echt versteld van 
al dat talent! Het zat megagoed in elkaar, ik ben er nog altijd niet goed van! 
ZALIG gewoon!

Het was super! Jullie zangtalent heeft mij echt omver geblazen, ik heb 
enorm veel gelachen en toch soms ook ontroerende momenten. Straf!

Gisteravondavond naar muziektheater Vlucht gaan zien. [...] . Het beste thea-
terstuk dat ik de laatste jaren heb gezien. Chapeau aan ALLE acteurs, muzikan-
ten, regisseur en schrijver van het stuk. Een absolute aanrader voor iedereen....

Karthago is een jonge, dynamische Gentse vereniging met een passie voor muziek en theater. Karthago valt in 
te delen in twee luiken: het vrouwenpopkoor Muzamies, en het luik muziektheater. 

Karthago werd opgericht in zomer van 2013 door 3 enthousiaste creatievelingen. Om de herneming van het 
muziektheaterstuk ‘Vlucht’ beter te omkaderen, werd voor een vzw als bestuursvorm gekozen.
Dit hield onder andere in dat er statuten moesten worden opgesteld en dat er regelmatig vergaderingen moesten 
worden gehouden.

In de winter van 2013 werd uiteindelijk de herneming van ‘Vlucht’ met succes gebracht. Een bescheiden zaal 
werd toch driemaal uitverkocht en mocht enkele mooie lofbetuigingen ontvangen:

Gesteund door de positieve ervaringen, ging Karthago (ondertussen met uitgebreide kerngroep) op zoek naar 
een volgende uitdaging. 

Zo bracht Karthago een half jaar later reeds ‘New Voices’.
Het nieuwe cabaretconcept werd gelanceerd om een podium te bieden voor het vele performance talent dat 
Vlaanderen rijk is, waarbij het waarderend publiek een totaalbeleving krijgt en tegelijk ook de mogelijkheid om 
een drankje te nuttigen.
Op het exclusieve evenement konden slechts 50 aanwezigen zijn, en de tickets waren dan ook in minder dan 3 
dagen uitverkocht.

Ondertussen blijft Karthago op zoek gaan naar andere muziekproducties waar ze als team een eigen invulling 
aan kunnen geven.
Voor Karthago is het belangrijk dat er maatschappelijk en sociaal bewogen thema’s aangesneden worden en 
dat de muziek altijd hedendaags en jong klinkt. Daarom wordt er steeds op zoek gegaan naar minder voor de 
hand liggende en minder commerciële producties.
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VLUCHT 
OKTOBER 2013

NEW VOICES I
MEI 2014

een terugblik
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LIFT
FEBRUARI 2015

NEW VOICES II
MEI 2015



Karthago Sponsormap     31/01/15 5/14

NEXT TO NORMAL
MAART 2016

NEW VOICES III
JULI 2016
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SPRING AWAKENING
FEBRUARI 2017

NEW VOICES IV
JULI 2017
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DIT SEIZOEN
IN THE HEIGHTS

Data
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

6 april 2018
7 april 2018
8 april 2018

20u30
20u30
14u30

GC De Kluize
Sportstraat 3
9860 Oosterzele

locatie

Capaciteit Publiciteitsmogelijkheden
3 x 296 plaatsen 
= 888 tickets

- Programmaboekje
- Tickets
- Flyers
- Facebookpagina & Eventpagina
- Website

In deze Tony Award-winnende musical, komen we de vele kleurrijke inwoners van Washington Heights tegen - 
een wijk van New York City dat wordt opgewaardeerd.

Usnavi, een eerste generatie Dominicaans-Amerikaanse immigrant en zijn vrienden en familie, moeten omgaan 
met de druk van stijgende huurprijzen en sluitende buurtwinkeltjes.
We volgen een gezin dat zwoegt om het toegangsgeld voor een Ivy League opleiding voor hun briljante en 
hard werkende dochter te betalen, een jonge vrouw die probeert om een   aanbetaling op een nieuw apparte-
ment te doen en Usnavi zelf zoekt een weg om terug te gaan naar de Dominicaanse Republiek op zoek naar 
zijn roots na de dood van zijn ouders.

In de loop van de show zien we de hardwerkende inwoners van Washington Heights omgaan met liefde en 
lust, identiteit en racisme.
Dit alles terwijl het vooruitzicht van een lot uit de loterij in de lucht hangt, wat mogelijk het leven van de mensen 
en de community voor altijd zal veranderen.
 
Deze revolutionaire nieuwe musical combineert Latijnse ritmes en dans met hip-hop teksten op een meeslepend 
verhaal over wat het betekent om je dromen na te jagen in een gemeenschap waar je bent opgegroeid.
 
In The Heights wordt voor het eerst op het Europese vasteland gebracht!
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In 2014 bracht Karthago voor het eerst New Voices naar Gent. Het idee was los gebaseerd op de gelijkna-
mige avond in New York georganiseerd.
 
New Voices biedt jonge (en iets minder jonge) performers de kans om hun ding te doen op een podium met 
live band. Hierbij wordt specifiek gefocust op het brengen van hedendaagse musical -en cabaret nummers van 
jonge, getalenteerde componisten en tekstschrijvers. Denk hierbij aan Scott Alan, Pasek & Paul, Robert Rockiki, 
... en zoveel andere.
 
We brengen ook steeds enkele nummers uit de Broadway musicals die dat seizoen nieuw op Broadway zijn (en 
Tony nominaties in de wacht slepen).
 
Bovenal is het een zeer gevarieerde muzikale avond, met humor, drama, krachtige solo’s en samenzang.

Tijdens het eerste weekend van de Gentse Feesten vormt de kelderzaal van ‘De Centrale’ het podium voor een 
twintigtal getalenteerde musicalzangers -en zangeressen die cabaret en musicalnummers brengen van heden-
daagse componisten.

Bovendien bieden wij ook een totaal-beleving aan: niet alleen worden uw oren verwend met hemelse klanken, 
ook uw smaakpapillen worden in de watten gelegd met onze aanbieding vers gemaakte tapas.
 
Een tapasbord vult de maag en een drankje helpt het geheel te smeren. Dit terwijl je kan genieten van de mu-
ziek en het enthousiasme van de 5-koppige live band.

New voices V

Data
Vrijdag
Zaterdag

13 juli 2018
14 juli 2018

18u30
18u30

De Centrale - Kelderzaal
Kraankindersstraat 2
9000 Gent

locatie

Capaciteit Publiciteitsmogelijkheden
2 x 120 plaatsen 
= 240 tickets

- Programmaboekje
- Tickets
- Flyers
- Facebookpagina & Eventpagina
- Website
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Dit pittig dames popkoor blaast je helemaal weg!
 
De hits van onder andere Beyoncé en Lady Gaga worden door deze “ladies with an attitude” harmonieus in 
een nieuw kleedje gestoken.
 
Muzamies kiest voor een uitgebreid repertoire van folk en kleinkunst over golden oldies tot musical en heden-
daagse pop, maar allemaal in een origineel meerstemmig arrangement met een moderne sound. Laat je omver 
blazen!

Muzamies werd opgericht in 2010. Voorafgaand hadden talloze zangmiddagen met enkele muzikale vrienden 
tot de oprichting van een jong koor geleid. Na een repetitieproces met zelfgeschreven partituren, kwam Muza-
mies –toen nog gebaseerd in Brugge- voor het eerst naar buiten op de markt van Sint-Kruis. Positieve feedback 
sterkte de groep en het jaar daarop volgden twee optredens, versterkt door een nieuwe drummer.
 
Begin 2013 werd beslist dat Gent een betere locatie vormde voor de enthousiaste toekomstplannen van dit 
gemotiveerde vrouwenpopkoor.

Meer beeldmateriaal vind je op onze startpagina of op onze pagina op youtube.

Muzamies

Optredens
Muzamies zorgt geregeld voor muzikale omlijsting 
van verschillende events.
De enthousiaste dames kunnen met een uitgebreid 
repertoire aangepaste optredens voorzien.
Specifiek voor jouw event, kan een repertoire op 
maat worden uitgewerkt met muzikale aanvragen.

- Programmaboekje
- Tickets
- Flyers
- Facebookpagina & Eventpagina
- Website

Publiciteitsmogelijkheden
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Onze website (www.karthago.be) werd in september 2017 volledig vernieuwd (samen met onze nieuwe huis-
stijl en logo) en wordt gemiddeld door 90 bezoekers per dag bezocht. 

We houden alle statistieken nauwgezet bij via Google Analytics en promoten onze website met Google Ad-
words advertenties.

Als wij het logo van uw bedrijf op één of meerdere pagina’s van onze website plaatsen, wordt uw logo dus 
gegarandeerd door een ruim publiek bekeken. Ook onze website wordt geregeld geüpdatet. Wij kunnen bo-
vendien een link aanmaken dat naar uw website linkt.

wat kan karthago uw bedrijf bieden?
Karthago heeft verschillende mogelijkheden en kanalen om uw bedrijf in ruil voor sponsoring publiciteit aan te 
bieden.

Dit doen we via digitale weg:

Social media
Onze Karthago facebookpagina heeft momenteel 875 likes op Facebook, onze Muzamies facebook pagina 
heeft er 975 en dit aantal stijgt met elk nieuw project. 

Bovendien posten wij geregeld updates via onze facebookpagina’s (gemiddeld 1 per week) zodat onze pagi-
na bezocht wordt. Als het logo van uw bedrijf op onze hoofdpagina wordt geplaatst, wordt dit bekeken bij elke 
post van onze facebook-pagina.

Verder onderhouden we ook een Instagram account (300 volgers) en een Youtube kanaal.

Website
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Of via analoge weg:

e-tickets
Via Yapsody, kunnen wij een professioneel e-ticket systeem gebruiken. Hierdoor kunnen we ook per event 3 
hoofdsponsors vermelden op onze tickets. Zo heeft zeker elke toeschouwer die naar het event komt, het logo 
van de sponsor gezien.

Bij muziektheatervoorstellingen en optredens van Muzamies worden steeds boekjes uitgedeeld waarin de spe-
lers worden uitgelicht en het organiserend team. 

Dit is een uitgelezen kans om de sponsors te bedanken en vermelden.

Kaartjes en flyers
Bij optredens van Muzamies worden steeds flyers en kaartjes uitgedeeld als reclame. 
Als het logo van uw bedrijf hieraan gekoppeld wordt, kan een zeer groot publiek bereikt worden. 

Voor onze musicalvoorstellingen en New Voices, delen wij flyers uit op grote schaal, ook hiermee wordt een 
groot publiek bereikt.

Programmaboekjes
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- Logo op het event Ticket (max 3)  € 75
- Vermelding op FB-event (max 5)  € 50
- Programmaboekje 1/4e pagina  € 50
- Programmaboekje 1/2e pagina   € 75
- Programmaboekje volle pagina  € 125
- Logo op Flyers (max 4)   € 75

Vermelding van logo op het event ticket is enkel mogelijk in een eventsponsoringspakket (= vermelding op FB-
event + Programmaboekje A4 + Logo op het ticket).

Tekst en logo zijn zelf aan te leveren.

Bij sponsoring van een event vanaf €100, ontvangt u 2 tickets voor het event (te bevestigen minstens 2 maan-
den voor de première).

Sponsorformules
Wij bieden verschillende sponsorformules aan; afhankelijk van de wensen van uw bedrijf tot publicatie en het 
sponsorbedrag dat u wenst te geven.

Wij zijn ook steeds enthousiast om aangepaste sponsorformules met u te bespreken.

Formule 1: Eventsponsoring

- Logo op de tickets van onze voorstellingen
- Logo op de flyers
- Vermelding op de website
- Vermelding op FB-event
- Programmaboekje volle pagina
- 2 tickets/event
- 1 drankje/event
      € 300

Tekst en logo zijn zelf aan te leveren.

Bij sponsoring van Karthago, ontvangt u 2 tickets voor alle events in het sponsorjaar (te bevestigen minstens 2 
maanden voor de première).

Formule 2: Hoofdsponsor

- We houden je persoonlijk op de hoogte van al onze activiteiten.
- 1 ticket/event
- 1 drankje/event
- Programmaboekje
- Gereserveerde plaatsen
      € 50

Dit geldt voor een periode van een werkjaar en alle producties die binnen dit werkjaar vallen op voorwaarde 
dat tenminste één productie werd gebracht dat jaar.

Formule 3: Vriend van karthago
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NAAM (persoonsnaam in drukletters)
___________________________________________________________________________________

GEMANDATEERD VERANTWOORDELIJKE VOOR  (naam bedrijf/organisatie)
___________________________________________________________________________________

GEGEVENS

Straat + Nr: 
Postnummer + Gemeente: 
E-mail: 
Telefoonnummer:

SPONSORFORMULE

     Formule 1 Prijs Uw keuze
Logo op het event Ticket € 75
Vermelding op FB-event + website € 50
Programmaboekje A6 € 50
Programmaboekje A5 € 75
Programmaboekje A4 € 125
Logo op flyer/poster € 75
Totaal

     Formule 2 Prijs
Logo op het event Ticket + Flyer

Vermelding op de website

Programmaboekje A4

Totaal € 300

     Formule 3 Prijs
1 ticket/event

1 drankje/event

Programmaboekje

Gereserveerde plaatsen

Totaal € 50

BETALINGSWIJZE 

Cash

Storting op rekeningnummer BE87 0017 0576 4194 met vermelding: sponsor Karthago + naam bedrijf/
organisatie

HANDTEKENING SPONSOR   HANDTEKENING MEDEWERKER VZW KARTHAGO

Opgemaakt in tweevoud, 1 exemplaar voor de sponsor en 1 exemplaar voor vzw Karthago, telkens voor zien 
van datum en naam van beide partijen.

Sponsorformulier
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