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Een muzikant straalt het felst naast anderen, met de vingers 
op de snaren, het publiek aan de voeten en de voeten op de 
planken. Met dat idee in het achterhoofd werd Masterfest 
geboren: een nieuw, bruisend en genreoverstijgend 
muziekfestival waar opkomende bands, gevestigde artiesten 
en beginnend talent zij aan zij op het podium staan. Op 13 
en 14 november 2020 beleeft Masterfest zijn tweede editie: 
een editie waar jong en oud inspiratie én podiumervaring kan 
opdoen.

Sponsorvoorwaarden
Masterfest

Ons verhaal
Organisatoren Paul en Stefanie de Zeeuw van 
Gitaarschool The Guitar Master maken zich al 
sinds 2009 sterk om leerlingen op het podium 
te krijgen. De jaarlijkse leerlingendagen hebben 
door de jaren heen vele (aspirant-)muzikanten 
het broodnodige zetje in de rug weten te 
geven. Samenpel, passie voor muziek en 
speelplezier, dát is waar het tijdens deze 
muzikale dagen om draaide.

Maar na vele succesvolle jaren smaakte dit 
naar meer. Het viel Paul al een tijdje op dat 
kinderen en ouderen die muziek maken, 
hiernaast maar weinig met die passie doen. 
Hij wilde meer inspireren, ook ná dat ene 
halfuurtje in de week. Met het Let’s Make 
Music Festival, dat in 2016 met een groep 
collega’s werd georganiseerd, begonnen de 
radars te draaien. Verschillende masterclasses, 
optredens van lokale en grotere bands en 
natuurlijk het samenspel van de leerlingen van 
diverse muziekscholen ging het festival verder 
waar de leerlingendagen ophielden.

MASTERFEST
In 2019 bestond de gitaarschool tien jaar; 
een mooie kans om eens flink uit te pakken 
en de schouders eens onder die ambities te 
zetten. De eerste editie van Masterfest bood 
een podium aan rap opkomende bands als 
Stake en Life’s Electric. Green Lizard bracht 
een tribute to the nineties met Rudeboy 
(Urban Dance Squad). De leerlingen van de 
school stonden evenwel in de schijnwerpers 
tijdens hun 4 minutes of fame: samen met 
coverbands Square en Monkey Minds wisten 
ze de zaal meer dan eens ondersteboven te 
spelen, om vervolgens hun muziekkennis toe 
te passen in de popquiz met te gekke prijzen. 
Kortom, de eerste editie van Masterfest werd 
een (uitverkochte) totaalbeleving waar de 
vonken vanaf spatten, en een flinke aanwinst 
voor de Westlandse muziekcultuur. 

So… What’s next? 
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Masterfest 2020 pakt de draad op waar de 
eerste editie was gebleven. Komend jaar pakt 
het festival nóg groter uit, met maar liefst twee 
dagen vol muziek en een programma met 
Nederlandse en internationale namen vanuit 
alle hoeken van de pop rock- en metalwereld. 
Bovendien krijgen de leerlingen van de 
gitaarschool na hun bandcoachingsessie 
weer de kans om hun kunsten aan een volle 
zaal te vertonen, uiteraard ondersteund door 
een rockende coverband. Hiervoor zal het 
festival wederom neerstrijken in het Westlands 
Pop Centrum Nederland Drie, dé spil in de 
Westlandse muziekwereld.

Join the team!
Natuurlijk komt er een hoop kijken bij het 
organiseren van een festival. Zo zijn er naast 
de vele uren voorbereiding ook kosten 
verbonden aan bijvoorbeeld het inhuren van 
geluidsmensen, begeleidingsmuzikanten, 
professionele bands, een fotograaf en 
catering. Deze kosten kan Masterfest als 
beginnend festival nog niet uit louter de 

verkoop van entreekaarten bekostigen.

En dat is waar Paul en Stefanie uw hulp goed 
kunnen gebruiken! Uw bijdrage als sponsor 
gaat namelijk direct naar het mogelijk maken 
van Masterfest en het ondersteunen van 
nieuwe creativiteit, muzikaliteit en cultuur 
in de regio. Benieuwd hoe u als betrokken 
ondernemer kunt helpen om muziek in het 
Westland naar het volgende niveau te helpen? 
Op de volgende pagina vindt u een overzicht 
met enkele van de mogelijkheden. Bedankt 
voor uw interesse in ons festival. Wij hopen u 
op 13 en 14 november 2020 als sponsor te 
mogen verwelkomen!

Met muzikale groet, 
Paul en Stefanie de Zeeuw.
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• 2 Vrijkaarten t.w.v. €50,-

• 2 Vrijkaarten t.w.v. €50,-
• Vermelding van uw 

bedrijfsnaam en logo 
op o.a. social media en 
website.

• 4 Vrijkaarten t.w.v. €100,-
• Vermelding van uw 

bedrijfsnaam en logo 
op o.a. social media en 
website. 

• Vermelding van uw 
bedrijfsnaam en logo op 
te verspreiden posters 
binnen de regio. 

Heeft u interesse om sponsor te worden, of wilt u meer weten? Houd onze website in de gaten 
voor het laatste nieuws en het programma van Masterfest 2020, of neem contact met ons op.

We horen graag van u!

www.masterfest.nl
info@theguitarmaster.nl

Sponsoring

€150,-
Excl. BTW

Sponsoring

€250,-
Excl. BTW

Sponsoring

€350,-
Excl. BTW

• Vermelding van uw 
bedrijfsnaam en logo 
op o.a. social media en 
website.

• Vermelding van uw 
bedrijfsnaam en logo op 
te verspreiden posters 
binnen de regio.

• Vermelding van uw 
bedrijfsnaam en logo op het 
beeldscherm bij de bar.

• Vermelding van uw 
bedrijfsnaam en logo op 
een banner bij de kassa.



www.masterfest.nl    |   4 

De gezichten achter Masterfest

Paul de Zeeuw
Paul de Zeeuw maakt sinds zijn 17de jaar al muziek. Na jaren lessen 
gevolgd te hebben bij verschillende leraren en actief te zijn geweest op het 
conservatorium, besloot hij zijn passie met anderen te delen door zelf les te 
gaan geven. Dit leidde uiteindelijk tot zijn eigen gitaarschool, die hij samen 
met zijn vrouw Stefanie in 2009 oprichtte: “The Guitar Master.”

Die gitaarschool is uitgegroeid tot een bruisende ontmoetingsplek voor 
muzikanten. Want Paul geeft niet alleen les, maar is ook een coach voor 
zijn leerlingen. Met de organisatie van onder andere masterclasses, 
clinics en trips naar beurzen en concerten reikt hij zijn leerlingen 
verschillende tools aan om zich als muzikant te ontwikkelen en 
nieuwe inspiratie op te doen. De leerlingendagen en het mini-festival 
Let’s Make Music waren hierin natuurlijk ware hoogtepunten. Met 
de geboorte van Masterfest heeft Paul gehoor gegeven aan een 
lang gekoesterde wens: het op de kaart zetten van Regio Westland als het gaat om de muziek- en 
rockcultuur. En met de tweede editie is het nu tijd voor de volgende stap!

Passie, vakkennnis, doorzettingsvermogen en ontwikkeling; dat zijn enkele dingen waar Paul voor 
staat. Daarnaast is hij ook zeer sportief en steekt hij zijn liefde voor wielrennen niet onder stoelen 
of banken. Zijn school zit vol subtiele (en minder subtiele) verwijzingen naar zijn geliefde Celeste 
sportiets, afkomstig van het Italiaanse merk Bianchi. Ook motorrijden is een passie voor hem. Hij 
volgt de motorsport met groot enthousiasme en is groot fan van niemand minder dan Valentino 
Rossi. 

Stefanie de Zeeuw
Ook Stefanie houdt zich al meer dan tien jaar lang dag en nacht bezig met muziek. Ze gaat dan 
ook graag samen met Paul op stap om opkomende bands te zien optreden, maar haalt haar neus 
natuurlijk ook niet op voor de grote namen die je ooit gezien moet hebben!
Als grafisch vormgever kijkt Stefanie altijd naar het complete plaatje als het om muziek gaat. Zo 
hebben Paul en Stefanie inmiddels een flinke vinyl- en cd-collectie met pareltjes van ontwerpen op 
de cover. Vergeet trouwens ook de vele poster-zeefdrukken, patches of T-shirts niet; het hele huis 
ademt muziek en creativiteit!

In een reguliere werkweek heeft Stefanie altijd een lijstje met albums 
klaar die ze die week wil luisteren. Dit kan heftige MathCore zijn, maar 

ook bijvoorbeeld jazz. Stefanie: “Als iets goed is, dan kun je dat 
gewoonweg niet negeren”. Na jarenlang als ‘rechterhand’ van Paul 
geholpen te hebben met al de activiteiten rondom de gitaarschool, 
zette ze de stap samen met Paul door naar het volgende 
hoofdstuk: Masterfest!


