
Z UFE Dla Fundacji ENTRAIDE

Spektakl “ VOYAGE, VOYAGE ! ”
5 kwietnia 2020 r.

Dom Kultury KADR, Warszawa

@cabaretvarsovie



Le Cabaret du Cœur

Prezentacja

Twórczynią i wieloletnią menedżerką Cabaret była Martine Bourland. Od września 2019 r. Cabaret
działa pod egidą UFE.

Już od pięciu lat Cabaret organizuje, we współpracy z Fundacją Entraide, doroczny spektakl
charytatywny. Fundacja Entraide będzie beneficjentem spektaklu także w 2020r.

Nasz spektakl jest wyjątkowym wydarzeniem skierowanym do Francuzów mieszkających w
Polsce, ich rodzin i przyjaciół. To kabaret (taniec, śpiew, skecze itd.), grany w języku francuskim
przez artystów-wolontariuszy, którzy są członkami lub przyjaciółmi francuskiej społeczności w
Polsce. Dla wszystkich jest to okazja do spotkania w swobodnej i przyjaznej atmosferze.

Spektakl przeznaczony jest dla szerokiej publiczności, zarówno młodszej, jak i starszej. Widzowie
bawią się, spotykają starych znajomych, nawiązują nowe przyjaźnie. To też okazja do „networkingu”
typowo zawodowego.

W kwietniu 2019 r. spektakl zgromadził na widowni ponad 230 osób. Jego fragmenty można
obejrzeć na stronie internetowej https://fundacjaentraide.wordpress.com .

@cabaretvarsovie



Le Cabaret du Cœur

Cabaret wspiera

W 2020 r. spektakl Cabaret du Cœur pozwoli Fundacji Entraide wesprzeć ośrodek dla dzieci
niepełnosprawnych w Ignacowie w projekcie stworzenia placu zabaw przystosowanego do
szczególnych potrzeb jego podopiecznych.
W poprzednich latach Cabaret wsparł:

- w 2019 r. – naprawę instalacji elektrycznej w Domu Samotnej Matki w Brwinowie

(27 167 PLN)

- w 2018 r. – zakup 14 specjalistycznych łóżek medycznych dla domu spokojnej starości

na Solcu w Warszawie (38 711 PLN)

- w 2017 r. – prace przystosowujące do nowych wymagań prawnych pomieszczenia

w domu dziecka w Kartuzach (25 211,05 PLN)

- w 2016 r. – zakup specjalistycznych łóżek medycznych dla domu spokojnej starości

na Solcu w Warszawie (19 923 PLN)
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Le Cabaret du Cœur

Tak było w poprzednich latach
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Le Cabaret du Cœur

Tak było w poprzednich latach
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Dom Kultury KADR

Prezentacja

Od końca 2017 r. KADR ma nową siedzibę,
zlokalizowaną w pobliżu centrum handlowego
Galeria Mokotów.

Obecny Kadr to ponad 7000 mkw nowoczesnej
przestrzeni, obejmującej m.in. 15 pracowni
tematycznych, salę widowiskową, studio nagrań
i studio fotograficzne.

Dom Kultury KADR www.dkkadr.waw.pl

To jedna z najnowocześniejszych instytucji
kulturalnych na mapie Warszawy. To miejsce
otwarte na różnorodność i innowacje.

@cabaretvarsovie
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Le Cabaret du Cœur

Dlaczego szukamy finansowania?

Wszyscy artyści zaangażowani w Cabaret są wolontariuszami, ale musimy
pokryć koszty związane z produkcją spektaklu. W szczególności chodzi o:
• wynagrodzenie choreografów,
• wynajem sal na próby,
• wynajem sali na spektakl,
• wynajem mikrofonów i pozostałego sprzętu elektronicznego,
• wynajem kostiumów,
• zdjęcia i nagrania ze spektaklu.

Ewentualna nadwyżka finansowa zostanie przeznaczona na
sfinansowanie kolejnych edycji spektaklu.
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Le Cabaret du Cœur

Voyage, voyage!

W tym sezonie spektakl Le Cabaret du Coeur odbędzie się 5 kwietnia 2020 r., w Warszawie, w sali
DK KADR, przy ulicy Rzymowskiego 32.

Wstępny program przewiduje:

- godz. 17.30 powitanie

- godz. 18.00-20.00 spektakl, przekazanie czeku, podziękowania sponsorom

- godz. 20.00-22.00 koktajl/networking

Datki widzów kabaretu pozwolą Fundacji Entraide sfinansować urządzenie placu zabaw
przystosowanego do szczególnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych, będących pod opieką ośrodka
w Ignacowie.

Przekazanie czeku dyrektorowi ośrodka będzie miało miejsce w trakcie spektaklu.
@cabaretvarsovie



Le Cabaret du Cœur

Zostań naszym sponsorem

Będąc sponsorem Cabaret, zyskujesz:

• rozpoznawalność w gronie Francuzów i społeczności francuskojęzycznej, która jest bardzo
zróżnicowana. Są to przedsiębiorcy, pracownicy, rodzice, studenci, a wszystkich łączy spektakl
Le Cabaret du Cœur.

• okazję do promowania swojej firmy i jej produktów, a także zwiększenia popularności marki
• możliwość wzbogacenia wizerunku firmy o element związany z akcją charytatywną,

ponieważ wpływy z darowizn widzów Cabaret zostaną przekazane ośrodkowi dla dzieci
niepełnosprawnych

Sponsor zyskuje też możliwość pogłębiania i poszerzania kontaktów zawodowych, może też
zaprosić na spektakl swoich współpracowników i ich rodziny.
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Le Cabaret du Cœur

Pakiety partnerskie
PARTNER PREMIUM (wartość 5000 PLN+VAT)

• Logo we wszystkich materiałach dotyczących Cabaret
(Facebook, strona internetowa UFE), na plakacie,
zaproszeniach wraz z programem

• Logo we foyer (materiały dostarcza partner)

• Posty prezentujące partnera na profilu Cabaret na
Facebooku

• Film/spot promocyjny, wyświetlany na monitorze we foyer
(sprzęt i film dostarcza partner)

• Możliwość postawienia standu we foyer (za stand i
zarządzanie nim odpowiada partner)

• Możliwość wręczenia wychodzącym gościom produktu
/materiałów reklamowych (zapewnionych przez partnera)

• Podziękowanie ze sceny

• Projekcja logo na ściance/wall of fame

• 2 miejsca na widowni w najlepszych rzędach gratis

PARTNER SREBRNY (wartość 3000 PLN+VAT)
• Logo we wszystkich materiałach dotyczących

Cabaret (Facebook, strona internetowa UFE), na
plakacie, zaproszeniach wraz z programem

• Logo we foyer (materiały dostarcza partner)

• Podziękowanie ze sceny, projekcja logo na
ściance/wall of fame

• Miejsce na widowni w najlepszych rzędach gratis

PARTNER BRĄZOWY (wartość 1500 PLN+VAT)
• Logo we wszystkich materiałach dotyczących

Cabaret (Facebook, strona internetowa UFE), na
plakacie, zaproszeniach wraz z programem

• Projekcja logo na ściance/wall of fame

• Miejsce na widowni w najlepszych rzędach gratis
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Le Cabaret du Cœur

Pakiety partnerskie
PAKIET PARTNERA PRODUKTOWEGO

• Logo we wszystkich materiałach dotyczących Cabaret
(Facebook, strona internetowa UFE), na plakacie,
zaproszeniach wraz z programem

• Logo we foyer (materiały dostarcza partner)

• Posty prezentujące partnera na profilu Cabaret na
Facebooku

• Film/spot promocyjny, wyświetlany na monitorze we foyer
(sprzęt i film dostarcza partner)

• Możliwość postawienia standu we foyer (za stand i
zarządzanie nim odpowiada partner)

• Możliwość wręczenia wychodzącym gościom produktu
/materiałów reklamowych (zapewnionych przez partnera)

• Podziękowanie ze sceny

• Projekcja logo na ściance/wall of fame

• 2 miejsca na widowni w najlepszych rzędach gratis

PAKIET PARTNERA TECHNICZNEGO

• Logo na Facebooku, stronie UFE, na plakacie, 
zaproszeniach wraz z programem 

• Projekcja logo na ścianie z logo / ścianie sławy

• Miejsce na widowni w najlepszych rzędach gartis

PAKIET PARTNERA MEDIALNEGO

• Logo na Facebook, stronie UFE, na plakacie, 
zaproszeniach wraz z programem

• Projekcja  logo na ścianie z logo / ścianie sławy

• Miejsce na widowni w najlepszych rzędach gratis
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Le Cabaret du Cœur

Partnerzy
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PARTNER PREMIUM

PARTNER SREBRNY

PARTNER BRĄZOWY

PARTNER PRODUKTOWY

PARTNER TECHNICZNY

PARTNER MEDIALNY



Le Cabaret du Cœur

Zapraszamy do kontaktu

Jolanta Kalecińska-Rossi
tel : +48 501 249 480
jolanta.kalecinska@jkr-legal.pl

UFE
https://ufepologne.pl/
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