
  

  

Paasfeesten Leuven 
Dans kleurt de lente! 

  

  

  

  
7 april, 8 april, 9 april, 10 april  

Sponsorbrochure 2023 



Paasfeesten:  Internationale folklore in Leuven 

Na een voorzichtige heropstart in 2022 na Corona hopen we in 2023 tijdens het Paasweekeinde voor de 47ste 

keer volksdansers en muzikanten uit heel Europa uit te nodigen om hun cultuur tentoon spreiden in de Leuvense 

binnenstad. Zij worden er verwelkomd door de Leuvense volkskunstgroepen Rozemarijntje, Reuzegom, en ‘t 

Havermeuleke.  

  

Telkens worden drie of vier internationale volkskunstgroepen uitgenodigd om samen met de Leuvense groepen 

het beste van hun volkscultuur te delen met het grote publiek. Het festival organiseert dan ook verschillende 

optredens/voorstellingen in onze feesthal (Stadsfeestzaal de Rijschool), alsook dansavonden en 

verbroederingsavonden (locatie nog te bepalen) waar liefhebbers kunnen genieten van cultuur en plezier. Doorheen 

het weekend verwelkomen we hier gecumuleerd zo’n 3000 bezoekers. 

  

Naast deze voorstellingen trekken we met ons festival ook graag naar buiten en proberen we de gehele 

binnenstand onder te dompelen in een wervelende mix van internationale culturen, dit op goede vrijdag & 

paaszaterdag.  Onze lokale groepen en onze internationale gasten trakteren de Leuvenaars graag op een 

spektakel van dans, muziek en volksgebruiken doorheen de verschillende winkelstraten. Op zaterdag wordt dit 

alles gevolgd door een optreden van alle groepen op de Grote Markt, en achteraf de traditionele Paaseierenworp 

van het Leuvense stadsbestuur (op de Grote Markt) en de versnijding van het Paaslam aan het Mathieu de 

Layensplein. Alle gastouders, medewerkers, sponsors en groepen worden achteraf ook uitgenodigd op een receptie 

aangeboden door de Stad Leuven in het stadhuis. 

  

Het festival wordt reeds jaren lang ondersteund door verschillende belangrijke steunpijlers.  Een eerste belangrijke 

pijler is de Stad Leuven die ons zowel logistiek, praktisch als financieel heel wat steun biedt. We maken ook 

deel uit van het CIOFF (International Council of Organisations of Folklore Festivals and Folk Art), een NGO die 

ressorteert onder de UNESCO en wereldwijd steun biedt aan initiatieven die de volkscultuur verrijken en in stand 

houden. 

  

Een tweede pijler waar ons evenement op steunt is de inzet van zo’n 200 vrijwilligers die zich met hart en ziel 

inzetten voor het slagen van het festival, zowel in organisatie, catering, onthaal, programmatie, sponsoring, public 

relations, en ga zo maar door. Gedurende het festival worden ca. 100 a 120 internationale gasten ontvangen 

door gastgezinnen die niet alleen hun huis maar ook hun hart openstellen voor ons festival. Deze tientallen 

gastgezinnen vormen een derde pijler waar de Paasfeesten steeds op kunnen rekenen. 

  

Jaarlijks heeft ons festival een omzet van zo’n 30.000 euro om alles (maaltijden, logies, vervoer, drukwerk, 

technische ondersteuning, …) te financieren. We hopen dan ook dat we u weldra mogen rekenen tot de groep 

die onze vierde pijler vormt, nl. onze sponsors. Zij maken het voor ons mogelijk om er telkens weer een 

fantastisch spektakel van te maken! Sponsoring kan op verschillende manieren, zowel financieel, alsook praktisch 

of in natura ‘(vb. maaltijden voor de deelnemers, ondersteunen van drukwerk, ter beschikking stellen van locaties 

of vervoer, ...). Wij proberen met onze sponsors een duurzame lange termijn band uit te bouwen die ook voor 

de sponsors voldoening brengt. Wij bespreken dan ook graag open de mogelijkheden, op korte of langere termijn. 

De mogelijke sponsorpakketten verder in deze brochure vermeld zijn dan ook enkel een leidraad. 

  

Sponsorpakketten 

  

Sponsoring is geen donatie, daar zijn wij ons ook terdege van bewust. Met het overzicht hieronder willen we u 

dan ook informeren over de mogelijkheden die de Paasfeesten u biedt om uw onderneming of organisatie in de 

kijker te zetten, en wat wij als return aan uw onderneming kunnen bieden. 

 zeker niet om dit met ons te bespreken! 

  

Sponsoring kan zowel in de vorm van een geldelijke bijdrage, kortingen op bepaalde aankopen die de vzw 

Paasfeesten bij bepaalde sponsoren plaatst of sponsoring in natura. 



  

Het is ook mogelijk om bijvoorbeeld niet zomaar een bedrag te sponsoren, maar vb. een maaltijd aan te bieden 

of de prijs van een maaltijd te bekostigen, of vb. een camionette ter beschikking te stellen. om het concreter te 

maken. 

  

Kortom, de pakketten hieronder zijn slechts voorstellen als leidraad, elke sponsoring onder welke vorm dan ook 

is voor ons zeer welkom, en wordt ten zeerste geapprecieerd. 

  

Wij bedanken u op voorhand voor de overweging en de samenwerking. 

 

 

Paasfeesten 2023:  voorlopige agenda - onder voorbehoud 
  

Donderdag 6 april 2023 

  

Doorheen de dag:  Aankomst van de buitenlandse folkloregroepen.  

    Ontvangst van de gasten bij de gastouders en/of in    

    jeugdherberg/hotels 

  

Vrijdag 7 april 2023 

14u:  Verbroederingsnamiddag tussen de groepen 

20u:  Sneak preview voorstelling van alle groepen en hun kunnen, gecombineerd met  

  workshops en samendans 

  

Zaterdag 8 april 2023 

13u-18u: Dans, muziek en vendelen op de Grote Markt, met drankverkoop 

13u30: Stoet van alle deelnemende groepen doorheen het stadscentrum (focus op  

  autoluw gedeelte). Korte optredens op verschillende straten en pleinen in de  

  binnenstad 

15u:  Optreden van de verschillende groepen voor het stadhuis 

15u45: Paaseierenworp vanop de pui van het stadhuis, gevolgd door  aansnijden van  

  het Paaslam door het stadsbestuur op het de Layensplein 

16u:  Receptie op het stadhuis voor genodigden. 

20u:  Samendans & workshops (locatie nog te bepalen) 

  

Zondag 9 april 2023 

10u:  Festivalmis in de Sint-Pieterskerk te Leuven 

  

Maandag 10 april 2023 

14u30  Festivalvoorstelling in feestzaal Rijschool, Rijschoolstraat 21, Leuven 

  Optreden van zowel Leuvense als buitenlandse groepen. 

20u  Afscheidsavond, gezellig samenzijn (locatie nog te bepalen) 

  

Dinsdag 11 april 2023 

Doorheen de dag: Vertrek van de buitenlandse groepen 



 Vrijblijvende sponsorpakketten 
 

 

 

Bedrag Publiciteitsruimte Uitnodigingen 

Vrij bedrag • Logo A8 formaat in 

programmaboekje (500 expl.)  

• Vermelding op de sponsorpagina 

van de website (80 bezoekers/dag) 

• Logo wordt getoond op groot 

scherm (4 sponsors tegelijk) tijdens 

voorstellingen Rijschool 

 

  

150 EUR • -Logo A7 formaat in 

programmaboekje (500 expl.) 

• Vermelding op de sponsorpagina 

van de website (80 bezoekers/dag) 

• Logo wordt getoond op groot 

scherm (2 sponsors tegelijk) tijdens 

voorstellingen Rijschool 

• receptie stadhuis op Paaszaterdag (2 

pers) 

 

350 EUR • Logo A6 formaat in 

programmaboekje (500 expl.) 

• Vermelding op de home page van 

de website (80 bezoekers/dag) 

• Logo wordt getoond op groot 

scherm (1 sponsor tegelijk) tijdens 

voorstellingen Rijschool 

• receptie stadhuis op Paaszaterdag (2 

pers) 

• Indien gewenst: 2 vrijkaarten 

voorstelling naar keuze 

600 EUR • Logo A5 formaat in 

programmaboekje (500 expl.) 

• Vermelding op de home page van 

de website (80 bezoekers/dag) 

• Logo wordt getoond op groot 

scherm tijdens voorstellingen 

Rijschool 

• receptie stadhuis op Paaszaterdag (2 

pers) 

• Indien gewenst: 4 vrijkaarten 

voorstelling naar keuze 

 

 

Paasfeesten-Leuven vzw   Voorzitter:   Sponsoring: 

Ond. Nr 479756852    Nico Roose   Annelies Meulemans  

Borstelsstraat 131    nico.roose@yahoo.com sponsoring@paasfeestenleuven.be  

B-3010 Kessel-Lo 

www.paasfeestenleuven.be 

 

Praktisch: 

Rekeningnummer Paasfeesten vzw 

BE03 7360 0944 9884 

Vermelding van ‘Sponsoring naam firma’ 

Factuur en/of bewijs van sponsoring wordt bezorgd.  

mailto:nico.roose@yahoo.com
mailto:sponsoring@paasfeestenleuven.be
http://www.paasfeestenleuven.be/

