Geen sponsor, maar wel een warm
hart voor de Zittesje Revuu? Wordt
dan ‘Vriend van de Revuu’ of verras
uw medewerkers of relaties met dit
Vriendenpakket voor een gezellige avond
uit.

Prijs per kaartje Euro 100,-- (excl. BTW)

Een compleet verzorgde voorstelling, met
VIP behandeling, heerlijke fingerfoods,
drankjes en livemuziek na afloop. Prijs per
kaart Euro 100,= (excl. BTW)
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Alle ‘Vrienden van de Revuu’ ontvangen
toegangskaarten voor de voorstelling
‘Oppetied’ op vrijdag 11 november 2016.
Ontvangst vanaf 19.00 uur met een glaasje
Prosecco.
Voorafgaand, tijdens de pauze en na afloop
van de voorstelling worden er fingerfoodhapjes
geserveerd.
Per vriendenkaart worden vijf
consumptiebonnen verstrekt.
Introductie over de rode draad van de revuu
‘Oppetied’.
Vermelding op onze website als
‘Vriend van de Revuu’.

Wilt U meer informatie over de
sponsormogelijkheden van de Zittesje Revuu
‘Oppetied’ neem dan contact op met een van de
leden van sponsorcommissie.

Niek Tillie
ntillie@ziggo.nl		

06 - 53267269

Bert van Soest
bertvanes@zonnet.nl		

06 - 51149182

Jules Hendriks
j.m.m.hendriks@home.nl

06 - 54942719

Anja Dassen
anja@dasoffic.nl		

06 - 22520036

Lou Smeets
lou_smeets@hotmail.com

06 - 21213506

Yvonne Salvino
yvonne@jacsalvino.nl

06 - 12391263

Rob Tonglet
tonglet@home.nl		

06 - 38117838

WWW.OPPETIED.NL
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Vrienden van de Revuu-avond
vrijdag 11 november 2016
Sponsorgala-avond
zaterdag 12 november 2016

SPONSOR VAN DE REVUU
Eens in de drie jaar presenteert de Zittesje Revuu
een nieuwe productie. In november gaat het doek
maar liefst negen keer open voor ‘Oppe tied’. Een
wervelend schouwspel waarin de factor tijd en een
echte Sittardse familie de hoofdrol spelen.
De rode draad van de nieuwe productie
vormt de familie Op de Linj die de universele
gezinsproblematiek van elk willekeurig huishouden
meemaakt. Het gezin staat midden in de Sittardse
samenleving en de gezinsleden zijn uitermate trots
op hun stad. Ze beleven elk jaargetijde in Sittard
op hun eigen, soms humoristische dan weer
melancholische, manier en zetten daarmee letterlijk
en figuurlijk een schijnwerper op één jaar Sittard.

Oppe tied’ is een mix van terugblikken op het
soms verre en soms recente verleden van Sittard
in fraaie decors die ook de sfeer van puur Sittard
ademen. Dat herkenbare is de kracht van deze
‹revuu›. Hartelijk lachen en dan weer een traantje
wegpinken. Vol humor, actuele spitsvondigheden,
zang, ballet en live-muziek van een big band. Een
productie waar meer dan 150 medewerkers zich
belangeloos voor inzetten. De ‹revuu› bewijst al
jaren hoe rijk Sittard op allerlei fronten is.
De Zittesje Revuu kan echter niet zonder uw
financiële steun. Om de kaarten betaalbaar te
houden voor iedereen, en de kwaliteit van onze
Revuu te garanderen, nodigen wij u uit om
ons te helpen, door ‘Vriend van de Revuu’ te
worden of middels afname van één van deze
sponsorpakketten.

Alle sponsoren ontvangen toegangs- en
parkeerkaarten voor de sponsorgala-avond
van de Zittesje Revuu op zaterdag 12 november
2016. U wordt ontvangen met een glaasje
Prosecco. Voorafgaand, tijdens de pauze en na
afloop van de voorstelling wordt er een walking
diner geserveerd. Uiteraard met bijbehorende allinclusive drankjes. Tevens zal er een toelichting
gegeven worden over de rode draad van de revuu
‘Oppetied’.
Kortom, een compleet verzorgde voorstelling, met
VIP behandeling, diner en livemuziek.
Regelmatig zullen sponsoren worden uitgenodigd
om kennis te nemen van de voorbereidingen tijdens
repetities en / of apart belegde bijeenkomsten.

SPONSORPAKKET 1

Euro 375,-- (excl. BTW)
De inhoud en de omvang van het sponsorpakket
wordt in overleg vastgesteld.
In elk geval behoort daartoe de keuzes voor:
•
bedrijfslogo en /of naamsvermelding op
homepage van de website
•
presentatie in schouwburg met naam en / of
logo
•
programmaboekje met naamsvermelding
•
2x toegangskaarten, 1x parkeerkaart en 2x
deelname sponsorgala-avond

SPONSORPAKKET 2

Euro 700,-- (excl. BTW)
•
bedrijfslogo en / of naamsvermelding op
homepage van de website
•
presentatie in schouwburg met naam en / of
logo
•
programmaboekje met naamsvermelding
•
4x toegangskaarten, 2x parkeerkaart en 4x
deelname sponsorgala-avond

SPONSORPAKKET 3

Euro 1000,-- (excl. BTW)
•
bedrijfslogo en / of naamsvermelding op homepage
van de website
•
presentatie in schouwburg met naam en / of logo
•
programmaboekje met bedrijfslogo
•
6x toegangskaarten, 3x parkeerkaarten en 6x
deelname sponsorgala-avond

SPONSORPAKKET 4

Bedrag nader overeen te komen.
•
bedrijfslogo en / of naamsvermelding op briefpapier
van de Zittesje Revuu
•
regionale televisie, met naams- of logo vermelding.
•
homepage van de website vermelding naam en logo.
•
presentatie in schouwburg met naam en logo
•
programmaboekje met naam en logo
•
nader overeen te komen aantal toegangskaarten,
voldoende parkeerkaarten en deelname Sponsor
Gala Avond
Voor alle sponsoren bestaat de mogelijkheid om voor Euro 500,-- (excl. BTW)
extra, het bedrijfslogo tijdens de spotjes van de revuu op regionale televisie
te presenteren. Het bedrijfslogo wordt geplaatst na ondertekening van het
sponsorcontract zodra wij dit hebben ontvangen (minimale grootte 300 dpi). De
uiterste aanleverdatum is 15 september 2016.

