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EEN UNIEKE 
COMBINATIE ...
Theater aan Twater en Ubuntu Festival zorgen samen elk 
jaar in juni voor een uniek festivalweekend waarbij op de 
ene dag internationaal straattheater en op de andere dag 
wereldmuziek mét engagement worden gebracht. Het is 
een unieke combinatie die unieke partners zoekt ...
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25.000

25.000 bezoekers kunnen zich niet vergissen: dat is het 
door de pers geschatte aantal bezoekers in 2015 over 
de festivaldagen. Zowel Theater aan Twater als Ubuntu 
Festival trekken daarbij een divers publiek (jong en oud)  
en dat uit heel Vlaanderen.
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Onze waarden en missie: 

Geëngageerd spektakel voor groot en klein 

Acrobatie. Vuur.  Comedy. & Clownerie. Stunts. Wereldmuziek met nationale en 
internationale toppers. Kinderanimatie . Circusdorp. Cultuur- en wereldmarkt. 
Internationale artiesten en ondersteuning van lokaal talent. Puur amusement. 

Gezelligheid. Sfeer.  Voor elk wat wils. 

Theater aan Twater en Ubuntu Festival bieden het allemaal.
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S T E R K E  P R O  G R A M M AT I E
Theater aan Twater heeft als inter-
nationaal straattheaterfestival een 
ijzersterke reputatie opgebouwd 
en dat dankzij de unieke program-
matie met de aanwezigheid van de 
absolute wereldtop.

Door Straattheater.net in 2011 al 
uitgeroepen tot beste nieuwkomer 
onder de straattheaterfestivals in 
België en Nederland brengt het 
festival spektakel van het niveau 
Cirque du Soleil en aanverwanten 
naar de straat.  
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S T E R K E  P R O  G R A M M AT I E
Ubuntu Festival heeft zich dankzij 
een gevarieerde programmatie qua 
muziek en animatie op nauwelijks 
twee jaar tijd naam en faam weten 
te maken in het Belgische festival-
landschap. Wereldmuziek wordt 
daarbij gekoppeld aan het iets 
populairdere genre, maar steeds 
met veel engagement en een 
duidelijke boodschap. 

Omdat Ubuntu Festival veel meer 
wil zijn dan het zoveelste muziek-
festival. 
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THEATER 
AAN 
TWATER
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Gestart in 2006 is Theater aan 
Twater een van de grootste on-
afhankelijke (*) en internationale 
straattheaterfestivals in ons land 
geworden. Toch blijft Theater aan 
Twater gratis.

Het bezoekersaantal steeg elke edi-
tie gestaag, wat te verklaren is door 
de professionele organisatie én de 
internationale topprogrammatie 
waarbij artiesten uit alle hoeken 
van de wereld worden ingevlogen 
en de beste Belgische circus- en 
straattheateracts een plaats krij-
gen.

Voor de tiende editie resulteerde 
dat in ca 15.000 bezoekers die al 
lang niet meer uit de regio alleen 
komen, maar van over heel Vlaan-
deren. Het feit dat we reeds vijf 
jaar na elkaar de nationale televisie 
haalden (4 jaar Villa Vanthilt, dit jaar 
het laatavondjournaal) zal daar ook 
mee te maken hebben.

(*) niet door een overheid georganiseerd
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“Ronduit BOOM-bastic” (Circus Magazine)

“Grandioos” (Gazet van Antwerpen)

“Nooit gezien” (Marcel Vanthilt in Villa Vanthilt)

“Duizenden lachende gezichten” (Het Laatste Nieuws)

“Meestbelovende festival” (Straattheater.net)

“Ubuntu staat er” (Het Nieuwsblad)

“Ubuntu is niet te klein en niet te groot” (Raymond vh Groenewoud)

“Topspektakel op hoog niveau (Het Journaal)
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De Kaai in Boom is de gedroomde 
locatie voor een uniek festival-
weekend. Met zicht op zee want... 
als je stil bent/en je werkt een 
beetje mee/ dan hoor je zelfs in 
Boom/de zee.

Centraal gelegen in de Vlaamse 
Ruit. Vlot bereikbaar via E19 en A12

Parking vlakbij. Shuttlediensten 
zorgen voor een vlot vervoer van 
en naar het festivalterrein.

LOCATIE 
LOCATIE
LOCATIE
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We zijn allemaal hetzelfde, maar toch verschillend... 
Water, aarde, lucht en vuur verschillen als dag en 
nacht, maar bevinden zich op onze aarde verdraag-
zaam ten opzichte van elkaar. Het glinsterende water 
van de Rupel, de gemoedelijke dorpskern van Boom, 
een feestelijke sfeer en een vurig programma leveren 
ons de ingrediënten voor een verdraagzaam festival.

UBUNTU is trouwens Swahili en betekende volgens 
wijlen Nelson Mandela: “respect, helpfulness, sharing, 
community, caring, trust, unselfishness.”

Een ideale naam dus voor een festival met deze kern-
waarden. Ubuntu is immers een festival voor iedereen, 
ongeacht leeftijd,geslacht, politieke voorkeur, huid-
skleur,… en daarom kiezen we ervoor om ons zeer 
gedifferentieerd programma gratis aan te bieden. We 
richten onze pijlen op zo’n 10.000 bezoekers (2015: 
9.000). Dit kunnen we enkel realiseren dankzij onze 
sponsors en subsidies. 

Sluit u zich hierbij aan?
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 UBUNTU 
FESTIVAL
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NOORD-ZUID
Engagement voor
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Beide festivals en Ubuntu Festival in het bijzonder ondersteunen 
Noord-Zuid initiatieven en bij uitbreiding de millennium- en 
decenniumdoelstellingen.  

In 2015 organiseerde Ubuntu Festival bijvoorbeeld op een 
duurzame, gezonde manier de wereldrecordpoging De Langste 
Picknick met Pascale Naessens als meter. 

Elk jaar wil Ubuntu Festival rond een bepaald thema werken 
zoals kinderarmoede, duurzaamheid, vrouwenrechten enz. 

Vanuit een jarenlange ervaring  bij Mano Mundo weten we dat 
een publieksevenement met 25.000 en meer toeschouwers en 
topacts ook een geëngageerd festival kan zijn.
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Energie en water: maatregelen nemen die het ener-
gie en waterverbruik fors verminderen. Bijvoorbeeld: 
groene stroom, “droge” toiletten,… 

Mobiliteit: een mix van maatregelen moeten er voor 
zorgen dat stappers, trappers en gebruikers van het 
openbaar vervoer beloond worden. Auto’s worden 
doorverwezen naar bestaande parkings, zonder de 
draagkracht van de gemeente te belasten.

Afval: een afvalplan met aandacht voor preventie 
en selectieve inzameling. Een milieu- of 
duurzaamheidscharter wordt opgesteld voor onze 
leveranciers en partners. Ook standhouders moeten 
aan deze voorwaarden voldoen.

Catering: afspraken met standhouders om zo veel 
mogelijk met bio producten of producten uit korte 
keten te werken. Standhouders zijn bij voorkeur 
lokale ondernemers binnen een straal van 30km. 
Op termijn willen we het gebruik van plastieken 
bekers, borden en bestek vermijden. We informeren 
en stimuleren ondernemers om over te stappen op 
milieuverantwoorde alternatieven.

Ruimte: we trachten zo veel mogelijk om de gebruikte 
ruimte te beperken en eventuele groene zones niet te 
belasten. Inzake goed nabuurschap worden afspraken 
gemaakt om de overlast tot een minimum te beperken.

Materialen: we maken vooral gebruik van digitale 
promotie en werken nauw samen met Kringwinkel 
Wrak en ruilwinkel Boempatat om herbruikbare 
materialen te voorzien, zoals bijvoorbeeld de 
logistieke ondersteuning van de medewerkershoek, 
verschoonruimte, kinderhoek,…



Duurzaamheid is geen loos ‘mode’-woord voor beide 
festivals. Integendeel: het is een van onze basiswaarden. 

Het doel is om te evolueren naar een festival waarbij 
we inzetten op duurzaam ketenbeheer en gebruik van 
materialen en grondstoffen. Zo werken we nu reeds nauw 
samen met Kringwinkel Wrak en moeten standhouders 
en catering voldoen aan milieuvoorwaarden die de 
afvalberg moeten helpen verminderen. Er wordt 
streng toegezien op het flyerverbod en het uitdelen 
van gadgets. Maar daar blijft het niet bij. Voor elk van 
de onderdelen hiernaast werken we een plan uit dat 
van ons evenement een duurzaam festival maakt:.

Onze doelstellingen zijn ambitieus én haalbaar. We worden 
hierbij ondersteunt door de Groeneventscan, waarbij 
medewerkers van OVAM ons festival “scannen” en tips 
geven hoe we het festival nog duurzamer kunnen maken. 

Samen met onze partners, maken we werk van wat hét 
toonaangevend, duurzaam festival moet worden. We 
zullen daarbij niet aan kwaliteit inboeten, maar bewijzen 
dat een kwalitatief en succesvol familie evenement, hand 
in hand gaat met duurzaamheid en toegankelijkheid.

Misschien kan dit samen met u?   

DUUR-
ZAAMHEID
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Aan Theater aan Twater en Ubuntu Festival gaat 
een uitgebreide promotiecampagne vooraf die in 
maart opstart met een precampagne. We bieden 
u daarbij de maximale return in print of andere 
promo, gaande van flyers, posters, advertenties en 
radiospots tot reclametrailers, promo op het ter-
rein. Een overzicht van onze campagne:

- postkaartenactie (februari/maart)
- 25.000 flyers
- placematcampagne in horecazaken (7.500)
- biervilltjescampagne (10.000)
- affichage op A2 en A3 formaat
- spandoeken (12) en publitrailers (4)
- radiospot op Hit FM
- media: ATV, Radio 2 Antwerpen, alle dagbladen
- tweemaal full page De Streekkrant
- advertentie in 3 huis-aan-huisbladen
-... 

CAMPAGNE
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Met de juiste ingesteldheid van ‘liefhebberij’ 
zetten we een professionele organisatie op poten. 
Zo’n organisatie vraagt ook professionele en struc-
turele partners. U bent structurele partner vanaf 
6.000 euro (excl. BTW), maar er is meer ...

Heeft u er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om 
uw naam aan een festivalweekend te koppelen? 
Informeer hiervoor naar de modaliteiten.
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BUSINESS
LOUNGE 
& VIP 
FORMULES

Beide festivals bieden een vaste en 
unieke VIP (buffetvorm) of Business 
formule (diner met bediening aan 
tafel) aan in onze lounge skybox op 
de centrale festivalplaats.

Ideaal om te netwerken of als incen-
tive voor uw klanten of medewerkers.

Op uw vraag werken we ook graag 
een personeelsevent op maat uit met 
een aparte onthaalruimte op het ter-
rein. Omdat het niet altijd The Night 
of The Proms of  paintball moet zijn.
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BUSINESS
LOUNGE 
& VIP 
FORMULES

Theater aan Twater & 
Ubuntu Festival werden 
in het verleden al mede 
gesteund door o.a.:

Coca-Cola, Palm Brewe-
ries, Duvel Moortgat, Inbev, 
Nationale Loterij,  Renault 
Van Camp/Van Hanswijck,  
Groep Van Roey, ODTH 
Transport, Tomorrowland, 
DEE Sound & Light, AED 
Rent,  de Vlaamse overheid, 
het gemeentebestuur van 
Boom, het provinciebestuur 
van Antwerpen,  Bamboo 
Tree, Compass Group (met 
Eurest, Scolarest, Medirest), 
Immo Casco, Antwerp Mini 
Store, Volkswelvaart, Umi-
core, Atlas Copco, Borifa, 
Marc Mertens Stellingbouw,  
bITss Puurs, Maris Power 
Group, Volkswelvaart, De 
Streekkrant, PRC De Schorre, 
, ID&T en vele lokale spon-
sors.

  



Theater aan Twater
0475/540405
0479/639671
0475/414193
Commerciële cel:

www.kaaimannen.be

kaaimannen@telenet.be

Ubuntu Festival
0495/369827
0479/639671
Commerciële cel: 

www.ubuntufestival.be

info@ubuntufest!ival.be


