
 

 

 DUURZAAMHEID, een 
hedendaags en hot item 

waaraan ook Ars Musica Fest haar 
steentje wil bijdragen. We 

zetten hier op 
verschillende niveaus 

graag op in.

3 dagen muziek en feest op het 
GEZELLIGSTE PLEIN van Oost-Vlaanderen, het 

Kasteeldomein van Wippelgem! 

Elke performance heeft op de één of andere manier een link 
met Ars Musica: (oud-)leerlingen, leerkrachten maar ook heel 

wat professionele bands en ensembles waarvan de 
muzikanten hun opleiding bij 

ARS MUSICA genoten.

Ook het SOCIALE ASPECT 
ontsnapt niet aan de aandacht. 

Daarom neemt Ars Musica Fest een 
goed doel onder de arm en verleent haar 
steun aan ArtMUZE. Een vzw die ervoor 

zorgt dat kinderen met een beperking via 
muziekrevalidatie sterker kunnen 

worden in hun eigen ritme. 
www.art-muze.com



 

 
 

 

 

 

Het Ars Musica Orkest trapt het festival af met dat 
waar het goed in is: popnummers! Laat je overtuigen dat 
strijkers en blazers heus niet saai klinken en haal je beste 

dancemoves maar boven! Nadien val je met Skunk City zeker niet 
stil! Een frisse en jonge popfunkband met catchy en dansbare 
nummers. Méér dan de moeite waard! Sir Jacobs (Decadance, 

Tomorrowland) draait tenslotte nog funky platen tot 03u00!  

Tijdens de The Grace Valley Show wisselt Grace Valley haar 
Britpop en gitaardeuntjes af met talent uit het eigen Ars Musica-
huis. Niemand minder dan Jens Dolleslagers - Winnaar van de 

Voice Kids 2016 - beklimt vervolgens samen met Brent Meuleman 
het podium. Om nadeloos over te gaan samen andere bekende 

Ars Musica-koppen naar een heuse Sing Along.

De tweede festivaldag wordt afgesloten met 
enkele toppers van formaat! Finlay & band, een 

smaakmakend Gipsy trio en de jongerenband Satellite. La 
Folie Jolie, doet er op zaterdag tenslotte nog een schepje bovenop 
en zorgt er vast en zeker voor dat je die dansmoves weer helemaal 

onder de knie hebt! Afsluiten doen we met een DJ uit eigen huis: 
Varaz. Hij bouwt de festivaltent nog enkele uren om tot een 

gezellig loungcafé met een live DJ-set!! 

Zaterdag 4 mei - Ars Musica Fest dag #2 - Vanaf 11u tot 01u30

Zondag 5 mei - Ars Musica Fest dag #3 - 
Vanaf 11u tot 17u00

De Pop_up Band opent het festival op de 
laatste dag om nadien even te bekomen bij een meer 

ingetogen maar daarom niet minder geslaagde performance 
van Glissando. Het Ars Musica Orkest & koor laat je vervolgens 

beslist nog eens stevig swingen. En ook Dragidoro kan het publiek 
vast en zeker bekoren met stijlvol gekozen nummers. Het 

cabaretduo Rutger en Sebastiaan laten zich graag omringen 
door vier topmuzikanten en sluiten met Het Verloren 

Akkoord en 't Groot Lawaai dit festival in 
schoonheid af. 

Vrijdag 3 mei - Afterworkparty  
Vanaf 17u tot 03u

PROGRAMMA



 

 
 

 

 

 

PROGRAMMA
Het gedetailleerde programma kan je terugvinden op www.arsmusicafest.be en wordt regelmatig geüpdatet. 
Tussen de verschillende optredens door zijn er ook heel wat workshops en voorzien we een gevarieerd aanbod aan 
animatie... Djembé-initiatie, workshop klanksynthese door DJ Varaz, verschillende festivalworkshops voor kinderen, 
springkasteel,...   

Uiteraard wordt ook aan de innerlijke mens gedacht en voorzien we een uitgebreid gamma (gezond en minder gezond) 
festivalfood en -drinks. Dit alles professioneel verzorgd door het team van Event Catering 't Friethuisje en de 
Vriendenkring Ars Musica. 

Ars Musica Fest richt zich op een heel ruime doelgroep: 
gezinnen, jongeren, families maar ook vriendengroepen en 

collega's,... Er valt voor iedereen wel iets te beleven. Het brede 
aanbod aan artiesten wordt zeker door elke bezoeker gesmaakt. De 

afwisseling is boeiend en uitdagend voor het publiek. De vele 
nevenactiviteiten bieden jong en minder jong de ideale 

festivalbeleving.

DOELPUBLIEK

Ars Musica Fest gaat niet zomaar door op 'een' 
terrein! Nee, feesten doen we met klasse met het 
idyllische kasteel van Wippelgem aan onze zijde. 

De ommuurde binnentuin zorgt voor een veilige 
omgeving die we geheel in stijl aankleden met 

duurzame materialen. Sfeervolle hoekjes, 
comfortabele en cozy zitruimtes, eetterrasjes,... 

opgebouwd in en rondom de festivaltent.

FESTIVALTERREIN



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERS
Word jij gezien tijdens Ars Musica Fest? Opvallend of eerder subtiel? Partner worden kan tegen mooie tarieven, 
aangepast aan ieders budget. Bovendien krijg je steeds een mooie return als waardering. Ideaal om jezelf of je gasten 
mee te verwennen. Ontdek onze verschillende formules. Heb je zelf een promo voorstel? Laat het ons weten via!

Silver Partner

Gold Partner

Bronze Partner

Diamond Partner

Bronze Partner word je voor 100 euro (excl. BTW).  
Kies je voor deze partnerformule? Dan bieden wij jou... 

2 weekend-tickets t.w.v. 60 euro 
jouw logo op www.arsmusicafest.be

Silver Partner word je voor 250 euro (excl. BTW).  
Kies je voor deze partnerformule? Dan bieden wij jou... 

4 weekend-tickets t.w.v. 120 euro 
drank- & foodjetons t.w.v. 40 euro 
jouw logo op www.arsmusicafest.be 
jouw logo op de Ars Musica Fest-flyers

Gold Partner word je voor 500 euro (excl. BTW).  
Kies je voor deze partnerformule? Dan bieden wij jou... 

8 weekend-tickets t.w.v. 240 euro 
drank- & foodjetons t.w.v. 80 euro 
jouw logo op www.arsmusicafest.be 
jouw logo op de Ars Musica Fest-flyers 
het plaatsen van 2 beachflags/banners op het 
festivalterrein (zelf aanleveren)

Diamond Partner word je voor 1000 euro (excl. BTW).  
Kies je voor deze partnerformule? Dan bieden wij jou... 

16 weekend-tickets t.w.v. 480 euro 
drank- & foodjetons t.w.v. 160 euro 
jouw logo op www.arsmusicafest.be 
jouw logo op de Ars Musica Fest-flyers 
het plaatsen van 4 beachflags/banners op het 
festivalterrein (zelf aangeleverd) 
eigen promostand op het festivalterrein (25 m²) (zelf 
aanleveren of 250 euro indien door ons aangeleverd)

Textiel
Alle medewerkers dragen een Ars Musica Fest T-shirt. 
Jouw logo hierop wordt dus zeker gezien! Voor 750 
euro (excl. BTW) is jouw logo de enige promo op deze 
T-shirts, voor 400 euro (excl. BTW) kunnen max. twee 
partners opteren voor deze formule. Kies je voor deze 
partnerformule? Dan bieden wij jou... 

exclusiviteit: 8 weekend-tickets t.w.v. 240 euro en 
drank- & foodjetons t.w.v. 80 euro of gedeelde 
promo: 4 weekend-tickets t.w.v. 120 euro en drank- 
& foodjetons t.w.v. 40 euro 
het jouw logo op www.arsmusicafest.be 
plaatsen van 2 beachflags/banners op het 
festivalterrein (zelf aanleveren)  
eigen promostand op het festivalterrein (25 m²) (zelf 
aanleveren of 250 euro indien door ons aangeleverd)

Polsbandjes
Festivalbandjes zie je vaak nog opduiken lange tijd na 
het festival. Je promo hierop bereikt dus een breed 
publiek. Voor 800 euro (excl. BTW) is jouw logo de 
enige promo op deze bandjes, voor 500 euro (excl. 
BTW) kunnen max. twee partners hiervoor opteren. 
Kies je voor deze partnerformule? Dan bieden wij jou... 

exclusiviteit: 8 weekend-tickets t.w.v. 240 euro en 
drank- & foodjetons t.w.v. 80 euro of gedeelde 
promo: 5 weekend-tickets t.w.v. 150 euro en drank- 
& foodjetons t.w.v. 50 euro 
jouw logo op www.arsmusicafest.be 
het plaatsen van 2 beachflags/banners op het 
festivalterrein (zelf aanleveren)  
eigen promostand op het festivalterrein (25 m²) (zelf 
aanleveren of 250 euro indien door ons aangeleverd)
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ALGEMENE INFORMATIE 

  

   
 
 

 

 

I.s.m. 
Muziekschool Ars Musica 

www.muziekschoolarsmusica.be

Ars Musica Projects vzw 
Industrieweg 10-12 
9032 Wondelgem

PARTNER WORDEN
Om partner te worden, mail je de bijgevoegde bestelbon ingevuld naar info@arsmusicafest.be. Na ontvangst van de bestelbon sturen 
wij de factuur die je binnen de 10 dagen kan betalen. De tickets worden per mail opgestuurd, de drank- en eetjetons zijn ter plaatse af 
te halen.  Voor dit partnership-plan krijgt Ars Muisca Fest de medewerking van Laurens Eetesonne, die zal instaan voor de facturatie.

3 mei 17u00 - 03u00 
4 mei 11u00 - 1u30 
5 mei 11u - 17u00

Kasteeldomein 
Wippelem  

De ommuurde tuin 
Kramershoek 6, 

Wippelgem

Technische info 
 laurens@arsmusica 

projects.be

Email:  
info@arsmusicafest.be 

Gsm: +32 486 57 69 04 (5)  
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PARTNERSHIP 

Algemene gegevens* 

*gelieve de noodzakelijke gegevens in te vullen  

Duid hieronder het gewenste partnership aan: 

Bronze Partner - 100 euro (excl. BTW) 
Silver Partner - 250 euro (excl. BTW) 

Gold Partner - 500 euro (excl. BTW) 

Diamond Partner - 1000 euro (excl. BTW) 
Diamond Partner - 1250 euro (excl. BTW) (de tent voor de promostand wordt door ons aangeleverd) 

Textiel exclusief - 750 euro (excl. BTW) 
Textiel exclusief - 1000 euro (excl. BTW) (de tent voor de promostand wordt door ons aangeleverd) 

Textiel - 400 euro (excl. BTW) 

Textiel - 650 euro (excl. BTW) (de tent voor de promostand wordt door ons aangeleverd) 
Polsbandjes exclusief - 800 euro (excl. BTW) 

Polsbandjes exclusief - 1050 euro (excl. BTW) (de tent voor de promostand wordt door ons aangeleverd) 
Polsbandjes - 500 euro (excl. BTW)  

Polsbandjes - 750 euro (excl. BTW) (de tent voor de promostand wordt door ons aangeleverd) 

Gelieve per mail  info@arsmusicafest.be en in goede kwaliteit het nodige publiciteitsmateriaal aan te leveren. Indien 
je koos voor een formule waarbij het logo op flyers/affiches wordt vermeld, dient het publiciteitsmateriaal ten laatste 
op  4 maart in ons bezit te zijn om te kunnen garanderen dat het logo op de flyers kan worden opgenomen. Nadien 
vervalt deze return. 

Zoals vermeld in het partnership-voorstel zal de factuur voor de publiciteit worden opgemaakt door Laurens Eetesonne 
BE0662.929.474.  Alle partnership-bijdragen worden integraal aangewend om de kosten van Ars Musica Fest te helpen 
dekken.

Dhr/Mevr

Bedrijfsnaam

BTW-nr

Bedrijfsadres

Tel

GSM

Email
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