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Partners in feesten

Beste partner

In deze brochure vatten we zeven heerlijke feestdagen in Oostende
samen. Dankzij jouw steun kunnen we er opnieuw een schitterende
editie van maken. 49ste Paulusfeesten van 9 t.e.m. 15 augustus 2022.
Veel leesplezier!
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Al bijna 50 jaar een vaste waarde
In de beginne
Zomer 1969... Iwein Scheer, cafébaas van het Kroegske, organiseert een verrassingsfeestje voor een jarige vriend. Die vond het jammer dat hij z'n verjaardag nooit met kerst kon vieren. Zo
ontsproot het idee om een Kerstfeestje te bouwen, midden in de zomer. En aldus geschiedde: de Paulusstraat werd omgetoverd in een kerststal en er werden kerstliederen gezongen. Het
Kerstfeestje herhaalt zich in 1970 en 1971.
Een folkloristisch volksfeest
In 1972 duikt een nieuw ludiek scenario op. Het Paulusplein is getuige van het verlovingsfeest tussen twee fictieve Oostendse volksfiguren. Het visserskoppel Stierman Lèèze en de dochter van
Lange Tjèes verloven zich in augustus met een driedaags durend volksfeest. In september volgt het trouwfeest op het Wapenplein, beiden in de sfeer van de Oostendse vissersfolklore. De start is
gegeven van een jaarlijks terugkerend volksfeest in hartje Oostende.
Zesdaagse van het Pauluspleintje
In 1973 ontstaat de "zesdaagse van het Pauluspleintje"… de Paulusfeesten waren geboren! Zes dagen lang wordt er gefeest op en rond het Pauluspleintje. Centraal staat het volkse Oostendse
karakter met animatie, muziek, dans en folklore op het programma. Het feest wordt gebouwd door tal van vrijwilligers.
Zeven dagen Paulusfeesten
De naam Paulusfeesten wordt voor het eerst officieel gebruikt vanaf de 10e editie. Vanaf 1987 wordt er zeven dagen lang gefeest. Het eerste logo van Paulusfeesten heeft de vorm van een
gestileerde P en F met een duidelijke verwijzing naar de kerstboom, de oorsprong van het feestje: kerst-in-de-zomer. In de jaren ’90 biedt Paulusfeesten een zeer divers programma aan op unieke
locaties en speelvlakken: op een boot, de spiegeltent, leegstaande panden. Soulsister, Raymond v/h Groenewoud, Clouseau, Pop in Wonderland, Frank Boeijen en vele anderen passeren de
revue. Het feest wordt gedragen door meer dan 200 vrijwilligers.

Het Pauluspleintje wordt te klein
Het Paulusplein wordt stilaan te klein. Bij het optreden van Lucy Loes in 2001 staat het volk tot op de kaai. Er komt een extra podium op het Boudewijnplein, daarnaast zijn er kerkconcerten en
wordt er opgetreden in de spiegeltent. In 2002 wordt 30 jaar Paulusfeesten gevierd in het thema “Stille Nacht”. Lucy Loes speelt vanop de Amandine, het St.- Petrus en Paulusplein staat eivol.
Een jaar later zijn er 5 podia: St.-Petrus en Paulusplein (Pier en Pol), Paulusplein, Boudewijnplein, de spiegeltent en de boot. De editie van 2003 wordt afgesloten door ’t Hof van Commerce voor
een volgelopen Pier en Pol-plein.
Lucy Loes
Lucy Loes was een vaste waarde op de Paulusfeesten. De koningin van het Oostendse visserslied trad er jaarlijks op. In 2008 werd Lucy Loes 80 jaar. Het Pauluspleintje wordt voor de gelegenheid
het Lucy-pleintje. Een jaar later geeft ze een emotioneel afscheidsconcert op Pier en Pol. Lucy overlijdt in 2010.

Al bijna 50 jaar een vaste waarde
45 jaar Paulusfeesten
Naar aanleiding van 45 jaar Paulusfeesten wordt teruggegrepen naar het oerthema: Kerst in de zomer.
Inmiddels zijn meer dan 100 acts te bewonderen op en rond het Pauluspleintje, het Boudewijnplein en het St.Petrus en Paulusplein en kunnen de Paulusfeesten rekenen op het enthousiasme van ruim 300 vrijwilligers. De
Paulusfeesten zijn nog steeds uniek door hun vrijwilligerswerking, het typisch Oostends karakter, de
ontdekkingen in de programmatie en bovenal het feestje met “een hoek af”.

op naar de 50ste editie...
Elke editie opnieuw bouwt Paulusfeesten creatief verder op een lange traditie als één van de oudste
stadsfeesten van het land. De ambitie van Paulusfeesten blijft om inwoners, "aangespoelden", toeristen,
organisaties en verenigingen uit Oostende en ruime omgeving te verbinden in een sociaal-artistiek project: een
feest voor iedereen!

Alle prijzen zijn exclusief BTW

T-Shirt Sponsor
•
•
•
•

Alle vrijwilligers dragen gedurende de
opbouw, het feest zelf en de afbouw
onze t-shirt met uw opdruk
Full colour achterzijde en/of 1 kleur
mouwopdruk
T-shirts worden ook verkocht aan het
publiek.
Al jaren een echt collectors item! Wordt
ook volgende jaren gedragen.
Visibiliteit gegarandeerd:
onze t-shirts worden het hele jaar door
gedragen

Mouw opdruk – per zijde

1750,- EUR
Uw bedrijf in de kijker
Achterzijde van de t-shirt

5000,- EUR
Uw bedrijf in de kijker

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Container
Sponsor
•
•
•
•

•
•
•

Container ingepakt en aangekleed
conform uw wensen (20 voet)
Twee grote zijden beschikbaar voor
promotie
Ter hoogte van de kaai
Wordt al enkele dagen voor de feesten
geplaatst en blijft ook erna enkele
dagen staan.
Inclusief container en 2 zijden doek
Exclusief installaties bovenop de
container
Logo op affiche / folder / website

4500,- EUR

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Promostand
1 dag
•
•
•
•

•
•

Uw promostand op de feesten
Eén avond naar keuze
U voorziet de stand, vlaggen en een
promoteam
Wij zorgen voor een mooie plaats in
het feestgebeuren op het St.Petrus- &
Paulusplein
Ruime interactie met ons publiek
mogelijk
Logo op affiche / folder / website
Visibiliteit gegarandeerd:
slechts 1 promostand aanwezig per
avond!

1500,- EUR

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Folder Sponsor
•
•
•
•
•

50.000 programmaboekjes
Eén volledige pagina
A6 formaat full colour 32 blz.
Verspreid over de hele middenkust
voor het event
Verspreid tijdens de feesten aan
alle bezoekers
Visibiliteit gegarandeerd:
slechts 4 advertentiepagina’s
in het boekje!

In het boekje met volledige pagina

750,- EUR

1250,- EUR

Uw bedrijf in
de kijker

Product of
tijdelijke actie

Achterzijde boekje met volledige pagina

1500,EUR
Uw bedrijf in
de kijker

1750,- EUR
Product of
tijdelijke actie

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Promotoren
•
•

•
•

Toren van 8 meter hoog
In het centrum van Oostende tijdens
het hoogseizoen aan de kust
Aanwezig voor, tijdens én na de
feestperiode (ca 12 dagen!)
Inclusief logo op affiche en folder

Visibiliteit gegarandeerd:
slechts 2 torens op het volledige terrein

Prijs voor 2 zijden met uw zeildoeken

5000,- EUR

Alle prijzen zijn exclusief BTW

Spandoeken
•

•

Beperkt aantal hekkens zijn
gereserveerd voor promotie
Aanwezig voor, tijdens én na de
feestperiode (ca 12 dagen!)

Social Media
•
•
•

Paulusfeesten investeert sterk in
promotie op sociale media
We nemen u op met uw beeld- en/of
filmmateriaal in onze campagne
Positionering: “dagsponsor”, van één
specifieke festivaldag

Set van 2 spandoeken in herrasformaat
op goed zichtbare plaatsen
Prijs voor 2 hekkens met uw zeildoeken

Uw beeld- of filmcampagne als dagsponsor

750,- EUR

Combinaties van alle promo tegen een voordelig tarief zijn mogelijk

750,- EUR

Paulusfeesten Partner
Uw Logo op affiche, folder, website en social media?
Een feestlocatie met uw bedrijfsnaam?
Globale terrein visibiliteit (vlaggen, doeken, …)
Een receptie met uw bedrijf op de Paulusfeesten?
Een rondleiding achter de schermen?
Wij bieden tal van mogelijkheden op maat en bespreken graag met u de mogelijkheden.

Contact

Wij bezorgen u graag een feestelijk voorstel
Mario Panesi
Joris Pollet

Coördinatie PF

mario@paulusfeesten.be
joris@paulusfeesten.be

+32 (0) 477 / 45 05 98
+32 (0) 486 / 53 32 12

