Sponsor Mogelijkheden
Beste heer/mevrouw,
voor u liggen de extra’s die Starlight Boulevard biedt aan haar sponsoren. Wij zijn erg blij dat u
interesse heeft in onze organisatie en wij hopen dat we veel voor elkaar kunnen betekenen.
Met u hopen wij onze drie kernpunten te kunnen uitdragen:
 Kwalitatieve en prikkelende producties aan ons publiek vertonen;
 Inwoners uit de regio een podium bieden waar ze zich kunnen ontwikkelen;
 Maatschappelijke betrokkenheid en authenticiteit uitdragen binnen onze regio.
Hoofdsponsor
€5.000,- p.j.
Exclusief
 Logo op de site, in het programmaboekje, in de periodieke nieuwsbrieven en op de
kaartjes van de voorstelling.
 Exclusiviteit van de titel: Hoofdsponsor van Starlight Boulevard.
- Zeldzame titel van Co-producent van de Musical!
 20 VIP arrangement* kaarten
 Interview met u of introductie van uw bedrijf in het programma boekje
 Beroep op ons Concertprogramma doen voor één gratis concert per jaar. (vb.
optreden als kerstkoor op uw kerstborrel, het muzikaal begeleiden van een diner of
ons concert cadeau doen (Aan bijvoorbeeld een klant van uw bedrijf of een
bejaardentehuis in de buurt)).
Gouden Sponsor
€2.500,- p.j.
Maximaal 3
 Logo op de site, in het programmaboekje en in de periodieke nieuwsbrief.
 10 VIP arrangement* kaarten
- Zeldzame titel van Co-producent van de Musical!
 Beroep op ons Concertprogramma doen voor één gratis concert per jaar. (vb.
optreden als kerstkoor op uw kerstborrel, het muzikaal begeleiden van een diner of
ons concert cadeau doen (Aan bijvoorbeeld een klant van uw bedrijf of een
bejaardentehuis in de buurt)).
Zilveren Sponsor
€1.000,- p.j.
Maximaal 5
 Logo op de site, in de nieuwsbrief en in het programmaboekje;
- Zeldzame titel van Co-producent van de Musical!
 10 vrijkaarten voor de productie.
Bronzen Sponsor
€500,-p.j.
 Logo op de site, in de nieuwsbrief en in het programmaboekje.
 5 vrijkaarten voor de productie.

*VIP Arrangementen
 Luxe arrangement
Voorafgaand aan de voorstelling en tijdens de pauze kunt u gebruik maken van een
privé gedeelte in de foyer. Hier staan een hapje en drankje klaar. Daarnaast worden de
beste plaatsen in het theater voor u gereserveerd. Ook ontvangt u een gratis
programmaboekje per kaart.
 Artistiek arrangement
Naast het kaartje voor de productie heeft u toegang tot een lezing die voorafgaand
aan de musical wordt gegeven door iemand van het artistiek team
(Schrijver/regisseur/Muzikaal leider e.d.). Hierdoor leert u meer over wat er allemaal
vooraf ging aan de musical, wat wij willen uitdragen met dit stuk en heeft u de kans
vragen te stellen over het stuk.
 Figurant Arrangement
Voor de productie Grand Hotel (2015) is het mogelijk om uw personeelsleden mee te
laten spelen in de musical als figurant! Ze kunnen dus actief meedoen in een mooie
productie! (beperkte plaatsen en alleen mogelijk als je Hoofd of Gouden sponsor
bent (of tegen extra betaling)).
Interesse in onze huidige productie? Denk dan eens aan:
 Een privé productie avond voor uw personeel. U kunt een zaal of een gedeelte hiervan
afkopen (tegen korting) om zo een cultureel en kwalitatief avondje uit cadeau te
doen;
 Kaarten voor onze productie of concerten afnemen en als bedankje te geven. Aan
klanten of voor in uw kerstpakket?
- Adopteer een lied. Elk nummer uit de show moet vertaald en gearrangeerd worden.
Hoe leuk is het om een specifiek nummer te sponsoren dat speciaal dankzij en voor
uw bedrijf ten gehore wordt gebracht! (slechts €250,- per lied)
Mocht u geïnteresseerd zijn in sponsoring in natura of directe sponsoring (vb. het artistiek
team, het orkest, decor, etc.) staan wij altijd open om de mogelijkheden met u te bespreken.
Alvast bedankt voor uw interesse,
Diede Timmers
Sponsor Commissie Starlight Boulevard

