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Showkoor Enchanté is een 
muzikaal en artistiek project 
van ARTBIJ vzw, een vzw die 
voor jongeren kansen 
creëert om zich uit te leven 
op een podium.  Ervaring is 
niet van belang, maar eerder 
de goesting om het 
podiumbeest in jezelf los te 
laten binnen een 
semiprofessioneel kader. 
Naast zang en dans, staan 
plezier en vriendschap 
centraal in het Gentse 
showkoor.  
 
Met onze jaarlijkse 
avondvullende show in de 
showweek in mei, waarmee 
we 5 opeenvolgende dagen 
het theaterpodium vullen, 
brengen we een mix van hits 
en classics die geen enkele 
voet, hand of hart 
onbewogen laat.  
 
Onze repetities gaan door in 
Gentbrugge, in de 
basisschool van het GO! In 
de Hazenakker.  

Daar repeteren we wekelijks 
op dinsdag, en komen we 
ook enkele weekenddagen 
per maand samen om de 
groep samen naar een 
voorstelling toe te laten 
werken. 
 
Dit jaar spelen we de 
voorstelling “en een dikke 
zoen”, een hartverwarmende 
show vol zang, dans en 
emotie, gebaseerd op het 
verhaal van een bijzondere 
moeder en haar dochter.  
We zijn van 11 t.e.m. 15 mei 
2022 te vinden in  
Theater Tinnenpot in Gent.  
 
Daarnaast verzorgen we ook 
optredens op bedrijfs-
evenementen, feesten, enz., 
en verzorgen we ook 
backing vocals voor 
opnames van professionele 
artiesten. 
 
De focus ligt 
vanzelfsprekend op het 
eindresultaat, maar niet 
énkel daarop. Ook het 
proces is belangrijk. Jonge 
mensen tussen 18 en 35 jaar 
worden gekozen op basis 

van hun potentieel talent 
door middel van 
verschillende auditierondes.  

Naast ervaren amateurs, 
willen we zo ook kansen 
geven aan witte raven of 
getalenteerde 
beginnelingen. Een positieve 
groepssfeer en de 
deskundige begeleiding 
brengen de talenten naar 
een hoger niveau, wat voor 
heel wat deelnemers een 
unieke ervaring oplevert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Showkoor Enchanté wil zich 
richten op een breed publiek 
en zet zich ervoor in om ook 
mensen die het minder breed 
hebben, maar bruisen van 
energie en showkoor-
engagement, op te nemen in 
de CAST. Daarom bieden wij 
aan wie dat nodig heeft, de 
kans om deel te nemen aan 
een verlaagd lidgeldtarief. 
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Om onze jaarwerking en onze 
shows te bekostigen, en 
blijvend kansen te kunnen 
creëren waarbij jonge mensen 
zich in ons showkoor kunnen 
uitleven, vragen we uw steun. U 
kan ons steunen op 
verschillende manieren.  
 
Dit kan door middel van 
welgekomen financiële steun, 
door een bedrag te storten op 
de rekening van onze 
vereniging. Dit kan ook door 
sponsoring in natura. Jaarlijks 
zoeken wij heel wat materiaal 
en diensten, en door het geven 
van korting of het gratis ter 
beschikking stellen van 
materialen helpt u ons al een 
heel eind op weg. 
 
Uiteraard doen wij ons uiterste 
best om voor elke sponsor de 
juiste return te voorzien. We 
werken hiervoor met standaard 
sponsoringspakketten, die u de 
keuze laten om te sponsoren 
volgens uw wensen en 
mogelijkheden. Indien u wenst 
af te stappen van deze 
pakketten en liever een eigen 
voorstel doet, staan wij daar 
zeker ook voor open. 
 
Wilt u met een grote groep naar 
onze voorstellingen komen, dan 
geven wij met plezier een mooie 
groepskorting. 
 
Een gedetailleerde uitleg van 
de mogelijkheden vindt u verder 
in dit dossier.
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Showkoor Enchanté voert op 
verschillende manieren 
publiciteit voor 
voorstellingen en audities. 
We proberen zowel online als 
offline onder de aandacht te 
komen en hechten belang 
aan ons profiel van Gentse 
vereniging.  
 

Showkoor Enchanté heeft 
een eigen website, waar niet 
alleen onze vrijwilligers en 
crew maar ook onze 
sponsors duidelijk worden 
vermeld. 
 

Instagram en Facebook zijn 
de kanalen waarlangs we 
van ons laten horen op 
social media! Ook de 
sponsors worden onder de 
aandacht gebracht via dit 
medium. 
 

Onze overkoepelende 
vereniging, ARTBIJ vzw, 
heeft een eigen YouTube-
kanaal. Daar kan je onze 
shows naar hartenlust 
herbekijken. 

Voor onze jaarlijkse audities in 
september worden telkens 
duizenden flyers uitgedeeld in 
het Genste.  
 

Voor onze jaarlijkse show 
ontwerpen we elke keer 
affiches, die we uithangen in 
heel Gent, en waarop onze 
grootste sponsors ook 
vermeld worden. Daarnaast 
worden er duizenden flyers 
uitgedeeld. 

Zoals het een echte culturele 
voorstelling betaamt, 
ontwerpen we voor elke 
showweek een heus 
programmaboekje. Hierin vind 
je een overzicht van de crew, 
de cast, het repertoire en 
uiteraard ook van de sponsors 
die hiervoor in aanmerking 
komen volgens de 
sponsorpakketten die u kan 
vinden in deze folder. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Een showweek in mei 
omvat ongeveer 5 à 6 
theatershows. Verspreid 
over de hele showweek 
trekken we hiermee 
gemiddeld 800 à 1000 
toeschouwers aan.  
 

Daarnaast verzorgen we 
ook optredens op bedrijfs-
evenementen, feesten, enz., 
en verzorgen we ook 
backing vocals voor 
opnames van professionele 
artiesten.  
In 2019 traden we zelfs op 
op het kerstpodium in 
Disneyland Parijs, onder 
begeleiding van de 
organisatie Tales of Talent! 
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U sponsort dit bedrag door dit op onze rekening te storten. Wij gebruiken dit om onze 
werking te ondersteunen en onze show ‘theaterklaar’ te krijgen. Als sponsorreturn voorzien 
wij: 
 

 De vermelding van uw logo op onze website. Doorklikken naar uw eigen website is 
niet inbegrepen in dit pakket, maar kan wel vanaf een sponsorbedrag van 50 euro in 
het pakket ‘Bright Red’.

 
U sponsort dit bedrag door dit op onze rekening te storten. Wij gebruiken dit om onze 
werking te ondersteunen en onze show ‘theaterklaar’ te krijgen. Als sponsorreturn voorzien 
wij: 
 

 De vermelding van uw logo op onze website, met de mogelijkheid om via dit logo 
door te klikken naar uw eigen website. Indien gewenst kunnen wij ook (discreet) uw 
slogan vermelden. 

 De vermelding van uw logo op onze social media, wanneer wij onze sponsors 
vermelden. (Instagram en Facebook)

 
U sponsort dit bedrag door dit op onze rekening te storten. Wij gebruiken dit om onze 
werking te ondersteunen en onze show ‘theaterklaar’ te krijgen. Als sponsorreturn voorzien 
wij: 
 

 De vermelding van uw logo op onze website, met de mogelijkheid om via dit logo 
door te klikken naar uw eigen website. Indien gewenst kunnen wij ook (discreet) uw 
slogan vermelden. 

 De vermelding van uw logo op onze social media, wanneer wij onze sponsors 
vermelden. (Instagram en Facebook) 

 De vermelding van uw logo in het programmaboekje van onze show, die in mei in het 
theater wordt gespeeld. 

 1 gratis ticket voor 1 van onze shows in Theater Tinnenpot tussen 11 en 15 mei 2022. 
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U sponsort dit bedrag door dit op onze rekening te storten. Wij gebruiken dit om onze 
werking te ondersteunen en onze show ‘theaterklaar’ te krijgen. Als sponsorreturn voorzien 
wij: 
 

 De vermelding van uw logo op onze website, met de mogelijkheid om via dit logo 
door te klikken naar uw eigen website. Indien gewenst kunnen wij ook (discreet) uw 
slogan vermelden. 

 De vermelding van uw logo op onze social media, wanneer wij onze sponsors 
vermelden. (Instagram en Facebook) 

 De vermelding van uw logo in het programmaboekje van onze show, die in mei in het 
theater wordt gespeeld. 

 2 gratis tickets voor 1 van onze shows in Theater Tinnenpot tussen 11 en 15 mei 
2022. 

 Een exclusieve affiche van onze show, voorzien van de handtekeningen van onze 
CAST!

 
U sponsort dit bedrag door dit op onze rekening te storten. Wij gebruiken dit om onze 
werking te ondersteunen en onze show ‘theaterklaar’ te krijgen. Als sponsorreturn voorzien 
wij: 
 

 De vermelding van uw logo op onze website, met de mogelijkheid om via dit logo 
door te klikken naar uw eigen website. Indien gewenst kunnen wij ook (discreet) uw 
slogan vermelden. 

 De vermelding van uw logo op onze social media, wanneer wij onze sponsors 
vermelden. (Instagram en Facebook) 

 De vermelding van uw logo in het programmaboekje, op de flyers en op de affiches 
van onze show, die in mei in het theater wordt gespeeld. 

 De vermelding van uw logo op de flyers van onze show 
 4 gratis tickets voor 1 van onze shows in Theater Tinnenpot tussen 11 en 15 mei 

2022. 
 Een exclusieve affiche van onze show, voorzien van de handtekeningen van onze 

CAST! 
 U mag uw eigen reclamebanner met uw logo opstellen in onze foyer tijdens de 

showweek.
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Heeft u een bedrijf en wilt u ons graag sponsoren in natura? Oh yes, dat kan! 

 
Hieronder vindt u een lijst met goederen die we kunnen gebruiken. In samenspraak bekijken 
we de waarde van uw sponsoring en bekijken we de return die we kunnen aanbieden. 

 

 

 Affiches en flyers bij de vleet 

Wij verspreiden gedurende het jaar heel wat affiches en flyers, onder meer voor 
onze ledenwervingscampagne / audities, alsook om reclame te maken voor onze 
voorstellingen. Daarom zijn we steeds op zoek naar drukkende sponsors en 
sponsorende drukkers! 

 Programmaboekjes in de showweek in mei 
In de showweek maken wij een heus programmaboekje voor onze voorstelling.  

 Kopies voor partituren 

Alle partituren worden op papier verdeeld onder de leden. We proberen zo weinig 
mogelijk papier te verspillen, maar aangezien onze CAST graag eigen 
aantekeningen maakt op hun partituren, doen we dit nog onder de vorm van zwart-
wit-kopies. Gratis kopies en/of korting op kopies = welkom! 
 

 

 T-shirts, hoodies en broeken  
Onze leden dragen een Enchanté-outfit met herkenbaarheid en groepsgevoel als 
doel. Onze outfit bestaat uit een rode hoodie met rits vooraan en een zwarte 
joggingbroek. Beiden worden bedrukt met een witte print. Heeft u een bedrijf dat 
hiervoor (tegen korting) kan zorgen? Zalig, we need you! 
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 Alles om het te maken… euh… naaien  
Showkoor Enchanté staat zelf in voor de kostuums die tijdens de voorstellingen 
worden gebruikt. Achter de schermen draait een team vrijwilligers op volle toeren 
om alles waar te maken. Daarom zijn wij steeds blij met allerhande materiaal dat we 
daarvoor kunnen gebruiken 

 Toffe stoffen 

Veel kostuums worden in 35-voud gemaakt en daarom zijn wij steeds op zoek naar 
mensen die stoffen willen sponsoren of korting willen geven voor grote oplagen. 

 Schoenen 

Schoenwinkels die ons willen ondersteunen door korting te voorzien bij massa-
aankopen voor het hele koor, zijn zeer welkom! 

 Kledingrekken 
In de backstage bewaren wij alle kostuums zorgvuldig, zodat ze de showweek 
heelhuids overleven. Heeft u kledingrekken die wij mogen lenen? Zeer welkom! 

 Spiegels 
Een laatste check in de spiegel voordat je het podium op huppelt is goud waard. 
Daarom zijn wij zeer blij als mensen spiegels willen uitlenen om te gebruiken in de 
backstage. 
 

 

 Make-up voor tijdens de shows  
Onze leden worden elke keer opnieuw omgetoverd van ongeschminkte 
enthousiasteling naar podiumwaardige make-up-diva’s. Er gaat dus heel wat 
make-up heen en weer in de showweek. Wij zijn op zoek naar partners die ons 
hiervoor willen sponsoren. Schenkingen zijn leuk, maar ook met korting zijn wij al 
heel blij! Niet alleen de producten zelf maar ook de borstels en ander materiaal om 
de make-up aan te brengen zijn welkom. 

 Haarlak en spelden 

Liters haarlak en tonnen speldjes zorgen ervoor dat de haarlokken van onze leden 
podiumklaar zijn.  
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 Doe-het-zelf-materiaal  
Wij staan zelf in voor het bouwen van ons eigen showdecor, en realiseren dit met de 
hulp van een team vrijwilligers. Het materiaal wordt elk jaar duurder, en daarom zijn 
wij steeds op zoek naar mensen die ons willen sponsoren met doe-het-zelf-
materiaal en/of grondstoffen zoals platen, houten planken, latten, wielen, beslag, …  

 Een plaats om het decor te maken / te stockeren 

Omdat je een decor niet zomaar in je living kan bouwen, hebben we nood aan een 
ruimte waar we het decor kunnen in elkaar steken en stockeren. Een 
schrijnwerkersatelier, een loods, een werkerf, …  

 Verf  
Om het decor helemaal podiumklaar te krijgen wordt dit geschilderd. We zijn op 
zoek naar verf, schildersbenodigdheden, afdekfolie, tape, borstels, rollen enz.  
 

 

 Camion / Camionette  
Tijdens de showweek wordt er heel wat materiaal vervoerd. Daarvoor huren wij al 
eens een vrachtwagen of camionette, maar dat kost uiteraard centjes. Heeft u een 
voertuig (met of zonder chauffeur) dat wij mogen lenen? Dan maakt u ons 
ongelooflijk blij!  

 Een opslagplaats in het Gentse  
We zoeken een plaats waar we kostuums, decorstukken, rekwisieten en andere 
items zouden kunnen stockeren. Heeft u een (stukje van je) garage, loods of 
magazijn, dat we hiervoor zouden mogen gebruiken? Bent u bereid om ons een 
opslagplaats aan te bieden, gratis of tegen verminderde prijs? Dan zijn wij één al 
oor! 
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 Catering in de showweek in mei   
Tijdens de showweek voorzien wij zo gezond mogelijk eten, alsook een aanbod aan 
snacks, voor alle vrijwilligers die meehelpen achter de schermen én voor onze CAST. 
Er worden lange dagen geklopt, en daarom vinden we het belangrijk dat de innerlijke 
mens tijdig wordt versterkt. Wij zijn steeds op zoek naar mensen die dranken, 
snacks, fruit, maaltijden, brood, flessen water, soep, enz. kunnen missen en ons op 
die manier zouden willen sponsoren. Hierbij denken we aan bedrijven, maar ook 
bakkerijen, broodjeszaken, frituren die ook broodjes serveren, slagerijen, lunchbars, 
enz. Ook met waardebonnen of schenkingen van grootwarenhuizen zijn wij überblij. 
Lukt dit niet gratis, maar wel tegen een mooie korting, dan zijn wij ook heel 
dankbaar! 
Zaken die steeds zeer welkom zijn: flessen water, blikjes frisdrank, soep, fruit,  

 Catering tijdens repetitieweekends   
Hetzelfde geldt voor ons repetitieweekend in oktober én in maart. 
 

 

 Eigen suggesties welkom!   
Denkt u aan een andere manier waarop u ons zou kunnen steunen? Dan luisteren wij 
heel graag naar uw voorstel! 
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U bent leerkracht en wil er met uw klas op uit, richting culturele wereld? 
U heeft een eigen zaak en wil uw personeel trakteren op een uitstapje? 
U plant een culturele avond met uw vereniging?  
U organiseert een wedstrijd in uw winkel, waarbij uw klanten iets kunnen winnen? 

Ideaal!  

Heeft u al gedacht aan een groepsuitstap naar één van onze voorstellingen? 
Of een wedstrijd waarbij er Enchanté-tickets te winnen zijn?  
Of een event waarbij u uw personeel trakteert op een Enchanté-show? 
Of… 

 

Zo kunnen we nog tientallen ideeën verzinnen.  
Vast staat dat Showkoor Enchanté voor elke groepsaankoop vanaf 10 tickets een mooie 
groepskorting voorziet! Wilt u hiervan genieten, neem dan contact met ons op via 
enchante@artbij.be 
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Sponsor (naam bedrijf):
 
Adres:
 
Contactpersoon:
 
Telefoon / GSM:
 
Email:
 
Tekent  in om showkoor Enchanté te steunen als sponsor, en dit onder de vorm van (aan te 
vinken wat past): 

o Financiële steun voor een bedrag van (bedrag in letterschrift te noteren):

o Sponsoring in natura. Ik schenk (goederen / diensten met vermelding van de geschatte 
normale marktwaarde): 

 
o De aankoop van een groot aantal groepstickets met groepskorting. Ik koop       …         

tickets en geniet van: 
o -10% vanaf 10 tickets 
o -20% vanaf 20 tickets 
o -25% vanaf 50 tickets  
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De schenking zal gebeuren op volgende manier: 

o Cash, waarbij de verantwoordelijke van showkoor Enchanté mij een ontvangstbewijs 
bezorgt. 

o Via overschrijving op het rekeningnummer BE25 7370 5489 6282 op naam van 
Showkoor Enchanté, met vermelding van de naam van mijn bedrijf en de term 
“sponsoring”.

o In natura. De goederen / diensten zullen geleverd worden tegen volgende datum:

 
Als sponsorreturn geeft Showkoor Enchanté in het werkjaar 2021-2022: 

o Het sponsorpakket “Red” 

o Het sponsorpakket “Bright Red” 

o Het sponsorpakket “Silver” 

o Het sponsorpakket “Gold”  

o Het sponsorpakket “Diamond”  

o Voorstel op maat:  
 
 
 
 
 

 
Logo aan te leveren in png, pdf, ai, indd, jpeg of tif formaat via enchante@artbij.be en dit 
ten laatste op 1 maart 2021. Het niet aanleveren van het logo wijzigt de gemaakte 
afspraken niet en het sponsorbedrag wordt in dat geval ook niet teruggestort. Opgemaakt 
in 2 exemplaren op (datum): 

Voor akkoord,  
(naam en handtekening) 
 
 
 
Namens (naam bedrijf) 

Voor ontvangst, 
(naam en handtekening) 
 
 
 
Namens showkoor Enchanté 
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