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Elke vrijdag repeteren in Café Tribunal, elke carnavalszaterdag spelen in de bogen van de 
stadsmuur, elke lente een Europese stad muzikaal ontdekken: dat is Chaupiques Brassband.       
Niet alleen jarenlange tradities, maar ook iets nieuws: Chaupiques organiseert in het weekend van 
28, 29 en 30 juni 2019 het MBrass Festival. Diverse bands uit onder andere Frankrijk, Polen, 
Hongarije, Portugal en Groot-Brittannië hullen Maastricht dat weekend in koperen klanken. Is een 
nieuwe traditie geboren? 

CHAUPIQUES 

Chaupiques is wereldberoemd in Maastricht. Dertig jaar na hun spontane oprichting zijn de sjowpikke al 
lang geen ‘carnavalsbandje’ meer. Strakke bassen, loepzuivere trompetten en dansbare hits typeren 
hen nu. Maar hun Franse wortels hebben ze nog zeker niet verloochend; Que je t’aime zal nooit uit hun 
repertoire verdwijnen. Wanneer de veertien mannen deze klassieker in mediterrane steden spelen, 
blokkeren ze straten en laten ze hele pleinen meezingen. 

Er begint steeds meer internationaal bloed door de aders van Maastricht te stromen. Daarom vindt 
Chaupiques dat het moment nu daar is om alle buitenlandse ervaringen en invloeden te delen met hun 
thuispubliek. Door hun muzikale avonturen in Europa mee te nemen naar Maastricht, willen ze zowel 
beginnende blazers als ervaren muzikanten enthousiast maken voor brassmuziek.  

Wilt u ook voelen wat de studenten in Bologna, de lokalen in Istanbul en de rijkelui in Monte Carlo 
ervaarden? Kom dan naar het MBrass Festival in Maastricht. 

PROGRAMMA MBrass 

 Vrijdag 28 juni 2019: Chaupiques ontvangt alle bands.  ’s Avonds is er een besloten feest voor 
sponsoren, donateurs, medewerkers en genodigden. 

 Zaterdag 29 juni 2019:  
o ’s Middags: er zijn een vijftal podia met doorlopend brassmuziek, verdeeld over 

Maastricht in samenwerking met de lokale horeca. De toegang hiervoor is gratis. 
o ’s Avonds: festival op het hoofdpodium van de Muziekgieterij. Betaalde entree. 

 Zondag 30 juni 2019: een muzikale brunch op een mooie locatie in Maastricht. 

SPONSOREN  

Dit fantastische feest kunnen wij natuurlijk niet organiseren zonder uw hulp. We hebben financiële 
ondersteuning nodig om onze droom werkelijkheid te maken. In dit document vindt u de verschillende 
sponsorpakketten. 

DONEREN 

Doneren kan natuurlijk ook. Elke donatie is welkom, hoe groot of klein ook. U kunt dit bedrag 
overmaken op het rekeningnummer: NL22 RABO 0335 3985 96 t.n.v. Stichting Evenementenorganisatie 
Chaupiques. 

CONTACTGEGEVENS 

Heeft u vragen, of wil u sponsor worden? Neem dan contact op met sponsorcoördinator Giel Cleef 
(+31 (0)6 29491495). Mailen kan ook naar info@mbrass.com. Wij nemen dan contact met u op. 
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SPONSOROVEREENKOMST MBRASS 2019 

U kunt door een paraaf aangeven welk sponsorpakket u wenst. Door ondertekening van deze 
opdracht ontvangt u het bijbehorende sponsorpakket. U zult in aanloop naar het festival een factuur 
ontvangen. (Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, uitgezonderd particuliere giften) 

 

Brass partner        € 100,-  
vermelding op de MBrass-website 
steunkaart 
  
Bronze partner         €250,- 
halve pagina advertentie in het MBrass-programmaboekje 
vermelding op de MBrass-website 
steunkaart 
twee entreekaarten voor vrijdag en twee entreekaarten voor zaterdag  
 
Silver partner        €500,- 
hele pagina advertentie in het MBrass-programmaboekje 
vermelding in MBrass social media-uitingen 
vermelding op de MBrass-website 
steunkaart 
twee entreekaarten voor vrijdag en twee entreekaarten voor zaterdag 
 
Gold partner         €1000,- 
vermelding op het MBrass-affiche 
vermelding in MBrass social media-uitingen 
hele pagina advertentie in het MBrass-programmaboekje 
vermelding op de MBrass-website, 
twee entreekaarten voor vrijdag en twee entreekaarten voor zaterdag 
 
Platinum partner       €2500,-  
een optreden van Chaupiques (planning en invulling in overleg)   
vermelding op het MBrass-affiche 
vermelding in MBrass social media-uitingen 
hele pagina advertentie in het MBrass-programmaboekje 
vermelding op de MBrass-website, 
vier entreekaarten voor vrijdag en vier entreekaarten voor zaterdag 
 
Diamond partner                  In overleg 
Uw naam wordt verbonden aan het MBrass festival waarbij deze in alle communicatie 
prominent in beeld komt. Sponsorbedrag en pakketinvulling vinden in overleg plaats. 
 

 
 
Bedrijfsnaam: _________________________________________ 

Contactpersoon: _______________________________________ 

Adres: _______________________________________________ 

Postcode en woonplaats: ________________________________ 

Emailadres: ___________________________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________________ 
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Paraaf 

Datum en handtekening: 

Paraaf 


