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Wie zijn we? 

Upbeat is een showkoor

We zingen en dansen, en meestal 
tegelijk! Elk jaar werken we toe naar 
een reeks optredens waarin we een 
verhaal vertellen met een mix aan 
liedjes.

Upbeat is een project van 
ARTBIJ vzw

ARTBIJ vzw creëert kansen voor  
jongeren om zich uit te leven op een 
podium. 

Ervaring is niet van belang, maar de 
goesting om het podiumbeest in jezelf 
los te laten binnen een semiprofes-
sioneel kader zeker wel. Naast zang 
en dans, staan plezier en vriendschap 
centraal in het 
Leuvense showkoor.

Upbeat is zijn sponsors 
dankbaar

Bedankt voor uw interesse! Zonder 
steun van sponsors als u zouden we niet 
kunnen doen wat we doen. We werken 
hard om elk jaar een betere show neer 
te zetten. Omdat uw steun daarvoor 
onmisbaar is, werken we ook hard om 
uw steun gepast te waarderen zodat 
u volgend jaar niet alleen uitkijkt naar 
onze nieuwe show, maar ook naar een 
verdere samenwerking!
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Op papier

Promotioneel drukwerk 

In en rond Leuven worden affiches 
opgehangen in de aanloop naar onze 
show. Daarnaast verdelen we ook een 
groot aantal flyers, niet enkel in de 
periode van de ticketverkoop, maar bij 
de verschillende optredens en 
activiteiten doorheen het jaar.

Programmaboekje 

In het programmaboekje van onze show 
vind je alles wat je als toeschouwer wil 
weten over het repertoire, de cast en 
crew, het orkest ... maar natuurlijk ook 
de sponsors die via deze weg ons 
publiek willen bereiken! In actie

Jaarlijkse show 

Dit jaar treden we 4 keer op in het 
Don Bosco centrum in Kessel-Lo! Elke 
voorstelling kunnen meer dan 200 
mensen zich laten meevoeren met onze 
nieuwe show. Wat in de zomer een idee 
was toverden we om in een verhaal met 
meer dan 20 liedjes en bijhorende 
choreografieën, kostuums en decors.

Gastoptredens

Het voorbije jaar traden we op tijdens 
een congres, stoomden we een volle 
Oude Markt klaar voor Get Ready! bij 
de jubileumeditie van Leuven Zingt, 
openden we mee het culturele jaar met 
Leuven beKOORt en zongen we kerst-
liedjes op een studentenfeest en een 
shoppingzondag. Wij zingen en dansen 
graag, maar het enthousiaste publiek 
bij een optreden maakt het nog zoveel 
leuker!
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Waar vind je ons?

Online

Website 
 
Op onze website vind je alles terug wat 
je over ons wil weten. Naast wie we zijn 
en wat we allemaal doen, is er ook plaats 
voor de sponsors die dat mogelijk 
maken. Via de website kan je ook tickets 
kopen voor onze show, en ons 
contacteren voor boekingen en vragen.

Social media 

Op de Facebookpagina van  
Showkoor Upbeat posten we  
regelmatig updates over wat we doen 
en leuke foto’s en filmpjes van onze 
repetities, teambuildings en optredens. 
Zo missen jullie niets! Ook vzw Artbij 
heeft een eigen Facebookpagina waar 
regelmatig nieuws van Showkoor 
Upbeat op verschijnt, naast nieuws 
over hun andere creatieve projecten. 

Je kan ons ook volgen op Instagram 
waar je via onze posts en stories al het 
reilen en zeilen achter de schermen bij 
Showkoor Upbeat kan volgen.

YouTube 
 
Na onze show is het een jaar wachten 
tot de volgende show. En soms kan 
je niet genoeg krijgen van je favoriete 
nummers. Daarom komen delen van de 
show online zodat iedereen zijn 
favoriete nummers kan delen met 
vrienden en familie om die nog eens te 
herbeleven in afwachting van ons 
volgende optreden.



Verkiest u ondersteuning in natura boven een betaling? Dat is even welkom!
Neem een kijkje bij op de volgende pagina’s voor een aantal voorbeelden van 
dingen die we goed kunnen gebruiken om een spetterende show te kunnen maken.

De beste zichtbaarheid online  

• Uw logo op de beste plaats voor sponsors op onze website 
met een link naar uw webpagina

• Uw logo prominent op onze social media, wanneer wij 
onze sponsors vermelden (Instagram en Facebook)

• Uw logo geprojecteerd in een overzicht van goud en  
platinum sponsors bij de show

• Uw logo en een halve pagina in het programmaboekje 
van onze show

• Ontvang 2 tickets en neem een kijkje achter de schermen
• Ontvang ons programmaboekje, onze poster en onze flyer

De beste zichtbaarheid online en offline

• Uw logo op de beste plaats voor sponsors op onze website 
met een link naar uw webpagina

• Uw logo prominent op onze social media, wanneer wij 
onze sponsors vermelden (Instagram en Facebook)

• Uw logo op onze flyers en affiches
• Uw logo wordt geprojecteerd bij de show 
• Uw banner in de foyer bij onze show
• Een pagina in het programmaboekje van onze show
• Ontvang 4 tickets en neem een kijkje achter de schermen
• Ontvang ons programmaboekje, onze poster en onze flyer

GOUD € 200

PLaTinum € 300
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Hoe kan Je ons helpen?

Sponsorpakketten 

Geen twee liedjes zijn hetzelfde. Hetzelfde geldt voor onze sponsors. Wij helpen zoeken 
naar een aanbod op maat, maar we stellen graag een aantal sponsorpakketten voor.

Als sponsor in de schijnwerpers 

Schijnwerpers, daar kennen we wat van! Naast onze jongeren is daar nog plaats, voor u, 
zonder dat u moet zingen en dansen!

Online 

• Uw logo op onze website

Online en offline  

• Uw logo op onze website met een link naar uw webpagina
• Uw logo op onze social media, wanneer wij onze sponsors 

vermelden (Instagram en Facebook)
• Uw logo in het programmaboekje 
• Ontvang 1 ticket  en neem een kijkje achter de schermen
• Ontvang ons programmaboekje

Online

• Uw logo op onze website met een link naar uw 
webpagina

• Uw logo op onze social media, wanneer wij onze 
sponsors vermelden  (Instagram en Facebook)

InTro € 25

Meezinger € 50

HIT € 100



Decor
Elk jaar maakt ons decorteam zelf een supercool decor voor onze show. 
Hiervoor kunnen we steeds wat materiaal gebruiken. Dit jaar zijn we op zoek 
naar het volgende:  

• MDF-plaat 18mm 244x120cm (4x)
• Plakfolie hout mahonie (250x180cm)
• Multiplex 5mm plooibaar 122x250cm (2x)
• Gouden tape 5cm breed (100m)
• Schroeven 60x4mm of 60x5mm (200x)
• Keper 45x45mm (8x)

KosTuums
Ons kostuumteam zorgt er elk jaar weer voor dat we er tiptop uitzien op het 
podium. We kunnen altijd extra materiaal gebruiken om te knutselen of te 
naaien. Zo zijn we steeds op zoek naar mensen die stoffen willen sponsoren of 
korting willen geven voor grote oplagen.   

CaTering
Om de hongere magen van onze cast en crew te vullen tijdens onze opbouw en 
showweek is sponsoring of korting op drank en eten ook altijd zeer welkom! 

• Water
• Frisdrank
• Lunch (brood & beleg: kaas, hesp, pistolets, stokbrood...)
• Avondeten
• Snacks (fruit, snoep...)
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Sponsoring in naTura

Wat heeft een showkoor nodig? 

Er zit meer in een liedje dan je denkt. Dat is zeker ook zo voor een showkoor!
Een groep getalenteerde jongeren hebben we al, maar om een geweldige show 
mogelijk te maken zijn hun tijd en enthousiasme niet voldoende.

Zonder partituren, muziekrechten, repetitieruimtes om te zingen en te dansen, outfits, 
een zaal, decor, licht en geluid... zou er geen show zijn. Al deze dingen zijn niet 
goedkoop, dus alle steun is welkom!

Steun kan een extra paar helpende handen zijn, geld of rechtstreeks een van de dingen 
die we nodig hebben voor onze show. Hieronder alvast wat inspiratie!

Drukwerk 
Affiches en flyers 
Wij verspreiden gedurende het jaar heel wat affiches en flyers, onder meer voor 
onze 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 maken wij een heus programmaboekje voor onze voorstelling.

Kopies voor partituren 
Alle partituren worden op papier verdeeld onder de leden. Gratis kopies en/of 
korting op kopies = welkom!

Stickers 
Voor onze verkoopactie maken we mooie stickers om onze kopers te bedanken. 

Zadelhoesjes
In studentenstad Leuven zijn er duizenden fietsen te vinden. Als extra reclame 
verspreiden we graag zadelhoesjes in de stad. 

Hair & make-up
Om onze koorleden mooi opgemaakt het podium op te sturen, zoeken we 
allerlei make-up: oogpotloden, oogschaduw, concealer, foundations, blush, 
highligthers, mascara, borstels en sponsjes, haarlak, speldjes, dagcrème, watjes, 
finishing powder, fixing spray, make-up remover,... Alles is meer dan welkom!  



Gastoptreden

Van kerstshopping tot een conferentie, tussen 
een beperkt publiek of op een podium voor 
duizenden mensen? Dat kan allemaal!

Er zijn oneindig veel mogelijkheden om met 
zang en dans een event onvergetelijk te maken. 

Contacteer ons via upbeat@artbij.be en samen 
zoeken we naar de perfecte invulling!

TickeTs en gasTopTredens

Wil je ons op een andere manier ondersteunen? 
Dat kan! We hebben nog meer in de aanbieding.

Groepskorting 

Heeft u een grote groep vrienden, familie-
leden, collega’s, klanten… die u graag een 
gewelde avond of middag bezorgt?

Koop dan een groot aantal tickets voor een 
voorstelling in 1 bestelling en krijg een mooie 
korting!
 
• Vanaf 15 tickets: 10% korting 
• Vanaf 30 tickets: 20% korting
 
Contacteer ons via upbeat@artbij.be!

VIP-arrangement  

Wil je de allerbeste beleving van de show? 
Dat kan als VIP!

Geniet van:
• De beste plaatsen, met een ideaal zicht 

op het podium
• Een behind-the-scenes-tour na de show
• Ons programmaboekje
• Een gratis consumptie tijdens de pauze 

en na afloop van de show

Dit unieke arrangement kost €35 per 
persoon. 

Het aantal tickets voor deze ervaring is 
beperkt.
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SponsorovereenkomsT

Gegevens sponsor (‘de sponsor’)
Naam: ................................................................................................................................................................................

Adres: .................................................................................................................................................................................

Contactpersoon: .........................................................................................................................................................

Telefoon/GSM: ..............................................................................................................................................................

E-mail: ................................................................................................................................................................................

Vergoeding
De sponsor tekent in om Showkoor Upbeat te steunen onder de vorm van (aanvinken wat past): 

  Financiële steun voor onderstaand bedrag (in letterschrift te noteren): 
 
........................................................................................................................................................................... 
 
Via overschrijving op het rekeningnummer BE56 7370 5489 6888  op naam van Showkoor Upbeat, 
met vermelding van de naam van mijn bedrijf en de term “sponsoring”

  Sponsoring in natura 

De geleverde goederen/diensten (met vermelding van de geschatte normale marktwaarde en 
leverdatum):

 ........................................................................................................................................................................... 

Wederdiensten uitgevoerd door Showkoor Upbeat 
Als tegenprestatie voor de vergoeding levert Showkoor Upbeat de sponsor het volgende pakket 
zoals omschreven in het sponsordossier:

Voor ontvangst,
(naam en handtekening)

Namens Showkoor Upbeat

Promotiemateriaal aan te leveren via upbeat@artbij.be voor 15 februari 2023. Het niet tijdig aanleveren 

wijzigt de gemaakte afspraken niet en het sponsorbedrag wordt in dat geval ook niet teruggestort.

Overeenkomst opgemaakt in 2 exemplaren op (datum):

Voor akkoord,
(naam en handtekening)

Namens de sponsor

 Intro
 Meezinger
 Hit

 Goud
 Platinum
 Aangepast: ................................................................
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