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Contactgegevens
THEATER AAN TWATER
www.kaaimannen.be
Facebook: Theater aan Twater
0475/540405 (Patrick)
0475/414193 (Hans)
0479/639671 (Peter)
kaaimannen@telenet.be

Foto’s in deze brochure: Ann Lambaerts, Steve Merckx, Rudi Schuerewegen.

Welkom in Boom (en Willebroek)
Dertien jaar geleden startten we in Boom, aan de oevers van de Rupel, ons mooie straattheater- en circusfestival Theater aan Twater op. Inmiddels hebben we zo’n 80.000 toeschouwers een fantastische dag of avond
bezorgd en dat zijn we ook van plan om blijven te doen.
Samen met onze partners brengen we de absolute wereldtop naar Boom, en sinds 2017 ook naar Willebroek.
Artiesten uit Canada, maar ook Australië en alles wat er tussen ligt, reisden al af naar Theater aan Twater dat
ook internationaal een uitstekende reputatie geniet.
Zonder steun - moreel en financieel - is dit uiteraard niet mogelijk. In deze brochure geven we u graag alle informatie daarrond. Weet dat er naast ‘klassieke’ sponsorformules ook interessante VIP-pakketten of zelfs totale
bedrijfsformules bestaan.
Alvast bedankt namens onze vzw en vele vrijwilligers en bezoekers,

Peter De Ridder (voorzitter)
Patrick Poppe (programmator)

THEATER AAN TWATER

Als je stil bent
en je werkt een beetje mee,
hoor je, zelfs in Boom,
de zee.
Langs de oevers van de Rupel ontstond in
2006 Theater aan Twater, een nieuw straattheaterfestival dat al snel internationaal
ging.
Met een ijzersterke programmatie en de
beste artiesten uit de hele wereld maakte
het festival al gauw naam en faam in ons
land. De jongste jaren mocht het festival

volgens de pers 15.000 toeschouwers verwelkomen, sinds 2017 niet langer op één
dag maar op twee dagen. Bovendien week
Theater aan Twater ook naar de overkant
van de Rupel uit en vindt het dus plaats in
Boom en Klein-Willebroek.
Theater aan Twater krijgt daarbij ook heel
wat aandacht in de media met vier live optredens tijdens Villa Vanthilt. Tweemaal was
het festival zelfs een item in het laatavondjournaal op Eén.

Aan Theater aan Twater hangt ook een belangrijk sociaal luik, met een eigen circusschooltje voor maatschappelijke kwetsbare jongeren: Circus Kummelé. Hiermee
biedt de achterliggende vzw Kaaimannen
wekelijkse lessen aan aan jongeren tussen
6 en 14 jaar die zich geen hobby kunnen
permitteren.
Het culinaire event ‘Resto à l’eau’ met een
sterrenchef als peter en de kunst- en cultuurmarkt maken het weekend compleet.

RESTO à L’EAU enzo
vzw Kaaimannen - de organisatie achter Theater aan Twater - is ook de
bezieler van tal van andere activiteiten en is daarmee een van de meest
actieve cultuurvzw’s uit de wijde regio.
Vorig jaar (2017) werd het culinaire hoogstaande evenement Resto
à L’eau opgestart dat meteen van bij de eerste editie een succes is
geworden met zo’n 320 ‘eters’.
Resto à L’eau is in dat opzicht een uniek concept dat het een
showcase is voor de lokale horeca (er wordt dus niet met foodtrucks enz) gewerkt, in combinatie met een sterrenchef als peter
of meter. Bij onze eerste editie was dit de gerenommeerde chef
Bart De Pooter van Pastorale.
Daarnaast werkt de vzw nog rond andere evenementen met als
voornaamste evenementjes Hoekstock (een muziekfestival uit
de jaren zestig) en een nieuw op te starten high-level jazzfestival
in de mooie abdij van Hemiksem (streefdatum augustus 2018).
De vzw is zelf ook actief als straattheatergezelschap in binnen- en
buitenland met de act OiNK.
Uiteraard is het partnership uitbreidbaar naar al onze andere
activiteiten en de act OiNK.
Info via kaaimannen@telenet.be

CIRCUS KUMMELE

Circusschool Kummelé (het Booms dialect voor salto of buiteling) is een
sociale circusschool voor kinderen die in armoede leven. Cijfers tonen
aan dat in Vlaanderen 11 procent van de kinderen in een maatschappelijk
kwetsbaar gezin wordt geboren - in Boom is dat maar liefst 37%!
Deze kinderen kunnen zich geen betaalde hobby permitteren en komen vanwege hun moeilijke situatie ook zelden in aanraking met kunst
of cultuur. Dat is niet rechtvaardig. Lichamelijke, financiële of culturele
drempels mogen geen hindernis zijn tot deelname aan hobby’s of buitenschoolse activiteiten. Wij geloven dat circuslessen hier iets kunnen
betekenen en hebben dus Circus Kummelé in het leven geroepen.
Kummelé wordt reeds gesteund door het Nike Community Impact Fund,
CERA, Ronde Tafel Bornem RT73, het Delhaizefonds en eenmalig ook het
provinciebestuur Antwerpen, maar kan nog extra steun gebruiken voor haar
jaarwerking.
Ook interesse om dit sociaal project apart te steunen?
Info via kaaimannen@telenet.be

PERS

ENKELE CIJFERS
•
•

•

•
•
•

•
•

Theater aan Twater startte in 2006 met 250 toeschouwers.
Zowel in 2015 als 2017 telden we 15.000 bezoekers;
de website van Theater aan Twater wordt veel bezocht
met een jaarlijks gemiddelde van 3.000 bezoekers, met
pieken tot 11.500 in juni 2017);
onze facebookpagina had op 30 november ongeveer
7.000 likes met een groeipotentieel naar 10.000 tegen
juni 2018: onze partners kunnen hier mee van genieten;
onze lounge-tent mocht op een zestal edities reeds 2400
tevreden VIPs ontvangen;
bedrijven als Eurest, Alvo SuperPost, Syneton, Borifa
hielden bij ons al personeelsfeesten of -events;
Over twaalf edities programmeerden we al meer dan
150 artiesten uit de hele wereld; samen zijn ze goed voor
tientallen prijzen en nominaties;
Op twaalf edities mocht Theater aan Twater al zo’n
80.000 bezoekers ontvangen;
Theater aan Twater werd op dertien edities reeds 7x op
nationale televisie gecoverd: viermaal via Villa Vanthilt,
tweemaal in het laatavondjournaal en éénmaal in het
journaal van De Zevende Dag op zondagmiddag.

Onze CAMPAGNE
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.500 affiches met gegarandeerde verspreiding in
horecazaken, winkels e.a. in Antwerpen, Mechelen,
Sint-Niklaas en de driehoek ertussen;
100 sandwichpanelen langs A12, N16, Mechelsesteenweg en Kontichsesteenweg;
15.000 folders (culturele centra, publieksplaatsen ...)
print-reclame op pagina en halve pagina in huisaan-huisbladen Deze Week (33.000 ex.), PubliNieuws
(46.000 ex), Rondom Rupelstreek (38.500 ex.), De
Zondag (40.000 ex.);
25.000 bierviiltjes in horeca-zaken in de regio;
2.500 programmaboekjes;
advertentie in Zomeren-pocket Rupelstreek (45.000 ex.)
eigen Zomeren-krant (via Adrem) op 8 blz. tabloid op
45.000 ex., verspreid in de Rupelstreek;
uitgebreide perscampagne (Gazet van Antwerpen, Het
Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Goesting, ...)
Radiospot Hit FM (200 spots op twee weken tijd)
Banners (10 vaste, vier verplaatsbare trailerwagens)
Lichtkranten in 5 stations (Antwerpen-Centraal,
Berchem, Mechelen, Sint-Niklaas, Turnhout);
facebook-campagne t.w.v. 2.000 euro.

•

•

•
•

1.500 affiches met gegarandeerde
verspreiding in horecazaken,
winkels e.a. in Antwerpen, Mechelen, Sint-Niklaas en de driehoek
ertussen;
100 sandwichpanelen langs A12,
N16, Mechelsesteenweg en Kontichsesteenweg;
15.000 folders (culturele centra,
publieksplaatsen ...)
print-reclame op pagina en halve
pagina in huis-aan-huisbladen

Onze VIPs

Personeelsfeest? Incentive? Een
netwerk-event of productpresentatie?
Indien u op zoek bent naar een originele formule voor u, uw werknemers of
klanten is de volgende editie van
THEATER AAN TWATER
misschien een leuk idee.
Er zijn reeds formules vanaf 79 €
(minimum 10 personen).
Reeds 2400 VIPs
gingen u vooraf.

onze RETURN
Krikkedol
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vermelding website
programmatiefolder 2500 ex.
(formaat visitekaartje)
naamsvermelding
vanaf 250 euro uitnodiging
VIP-diner voor één persoon
(1 x tweede persoon à 50 €)
vermelding folder (10.000 ex)
vermelding met naam in
Zomerenkrant (45.000 ex.)
vermelding 1/2 op gedeelde
LED-schermen op terrein

van 50 tot 250 euro
(excl. btw)

Kaaiman
•
•
•

•
•
•
•
•
•

logo op alle printreclame (vorige blz)
logo op affiches
logo in advertenties huis-aanhuisbladen (Deze Week, De Zondag,
Rondom, PubliNieuws)
1/8° adv. A3 Ad-Rem krant (45.000 ex)
logo op banners herashekwerk ter
plekke
VIP-diner voor 4 personen
vermelding 1/1 op LED-schermen op
terrein
vermelding ter plekke bij act
logo op homepagina website

750 euro (excl. btw)

Alligator
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

logo op alle printreclame (vorige blz)
logo op affiches
logo in advertenties huis-aanhuisbladen (Deze Week, De Zondag,
Rondom, PubliNieuws)
1/3° adv. A3 Ad-Rem krant (45.000 ex)
VIP-diner voor 6 personen
vermelding 1/1 op LED-schermen op
terrein met dubbele zendtijd
vermelding ter plekke bij act
stand alone logo homepagina website
4 spandoeken of beachvlaggen
logo op trailercampagne
vermelding in radiospot

Extra’s (*)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

logo-vermelding op 15.000 inkombandjes: +1500 €
logo-vermelding op 50.000 drankjetons: +1500 €
logo op 500 zitkussens tribune:		
+ 5,61 € excl.
(per zitkussen; deze worden eigendom van de partner)
logo op t-shirts 250 medewerkers:
+750 €
stand-wall in VIP-tent:			
+1000 €
logo op buscampagne De Lijn		
+1000 €
(enkel in combinatie met 3 kandidaten)
advertentie op inkomtickets (10.000)
+1000€
eigen partnertent op het terrein		
op aanvraag
activatiecampagne 			
op aanvraag
sampling 				
afh. van aantal
‘Uw naam’ presenteert Theater aan Twater op aanvraag
andere creatieve ideeën: 		
op aanvraag

1500 euro (excl. btw)
(*) deze extra’s kunnen enkel in combinatie met formule Alligator - bedragen excl. btw)

