
CULTURE 
CLUB

De culturele ontmoetingsplek voor sponsoren van De Kring met een inspirerend, 
verrassend en verbindend programma. Word je sponsor van De Kring, dan 
ben je automatisch lid van de Culture Club en nodigen wij je uit voor diverse 
bijeenkomsten gedurende het seizoen. Je wordt bijvoorbeeld uitgenodigd voor 
de opening van het theaterseizoen de KringProef en een verdiepingsavond over 
een actueel onderwerp in de cultuursector onder leiding van een inspirerende 
keynote spreker. Daarnaast word je geïnformeerd over de stand van zaken van De 
Kring. Maar bovenal… we vertellen jou als eerste ons nieuwe theaterprogramma!



CULTURE 
CLUB

DECOR
• Aanwezigheid met twee personen bij meerdere 
netwerkbijeenkomsten per jaar

• Partner vermelding: digitale banner van De Kring 
op jouw eigen site én er mag een sticker op jouw raam

• Vermelding bedrijfsnaam in De Kring

• Je bent welkom bij Culture Club activiteiten, 
dé plek voor kennis, verdieping en ontmoeting

• Je mag gratis twee door ons geselecteerde 
voorstellingen bijwonen

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam op de website van 
De Kring op de pagina ‘sponsoring’

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam in de seizoensbrochure

• 22 entreekaarten tegen een gemiddelde prijs van € 30,00 

• Je mag als eerste intekenen op de mooiste plaatsen in de zaal

COULISSE
• Aanwezigheid met twee personen bij meerdere 
netwerkbijeenkomsten per jaar

• Partner vermelding: digitale banner van De Kring 
op jouw eigen site én er mag een sticker op jouw raam

• Vermelding bedrijfsnaam in De Kring

• Je bent welkom bij Culture Club activiteiten, 
dé plek voor kennis, verdieping en ontmoeting

• Je mag gratis twee door ons geselecteerde 
voorstellingen bijwonen

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam op de website van 
De Kring op de pagina ‘sponsoring’

• 18 entreekaarten tegen een gemiddelde prijs van € 30,00 

• Je mag als eerste intekenen op de mooiste plaatsen in de zaal

De pakketprijzen zijn exclusief btw en per theaterseizoen (van september tot en met mei)
Bij bedragen boven de € 5.000 worden maatwerk afspraken gemaakt
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TONEELVLOER
• Aanwezigheid met twee personen bij meerdere 
netwerkbijeenkomsten per jaar

• Partner vermelding: digitale banner van De Kring 
op jouw eigen site én er mag een sticker op jouw raam

• Vermelding bedrijfsnaam in De Kring

• Je bent welkom bij Culture Club activiteiten, 
dé plek voor kennis, verdieping en ontmoeting

• Je mag gratis twee door ons geselecteerde 
voorstellingen bijwonen

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam op de website van 
De Kring op de pagina ‘sponsoring’

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam in de seizoensbrochure 

• 1/2 pagina advertentie in de seizoensbrochure

• 26 entreekaarten tegen een gemiddelde prijs van € 30,00

• Je mag als eerste intekenen op de mooiste plaatsen in de zaal
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FRONTLICHT
• Aanwezigheid met twee personen bij meerdere 
netwerkbijeenkomsten per jaar

• Partner vermelding: digitale banner van De Kring 
op jouw eigen site én er mag een sticker op jouw raam

• Vermelding bedrijfsnaam in De Kring

• Je bent welkom bij Culture Club activiteiten, 
dé plek voor kennis, verdieping en ontmoeting

• Je mag gratis twee door ons geselecteerde 
voorstellingen bijwonen

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam op de website van 
De Kring op de pagina ‘sponsoring’

• Vermelding van jouw bedrijfsnaam in de seizoensbrochure 

• 1/2 pagina advertentie in de seizoensbrochure

• 30 entreekaarten tegen een gemiddelde prijs van € 30,00

• Je mag als eerste intekenen op de mooiste plaatsen in de zaal

• Onze garderobe of één van de drie bars krijgt jouw bedrijfsnaam
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KRINGPROEF 
Inmiddels is de KringProef haast niet meer weg te denken aan de start van het nieuwe theaterseizoen in 
De Kring. Geniet van previews van voorstellingen en laat je verrassen. Tot de avond zelf blijft de invulling 
geheim. We verzekeren je dat je na afloop ‘KringProof’ naar buiten loopt. Speciaal voor de leden van de 
Culture Club wordt deze avond aangeboden inclusief een hapje en een drankje. 

VERDIEPINGSAVOND
Eén keer in het seizoen organiseren we een verdiepingsavond over een actueel onderwerp in de 
cultuursector. De avond vindt plaats onder leiding van een inspirerende keynote spreker. Daarnaast 
word je geïnformeerd over de stand van zaken van De Kring en vragen we je actief mee te denken met 
de ontwikkelingen binnen De Kring. 

UITGIFTE BROCHURE
In april gaat de seizoensbrochure naar de drukker. We nodigen je van harte uit om, onder het genot van 
een hapje en een drankje, de eerste exemplaren in te zien. De programmeur van De Kring vertelt deze 
bijeenkomst meer over de voorstellingen. Extra leuk is dat je als eerste mag intekenen op de mooiste 
plaatsen in de zaal.

WIJ ONTMOETEN JE GRAAG
BIJ ONZE CULTURE CLUB

Voor meer informatie over sponsoring neem contact
op met de afdeling verhuur

huur@dekringroosendaal.nl
0165 555 555

Kerkstraat 1, 4701 HT, Roosendaal
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Als lid van de Culture Club ontvang je per e-mail een uitnodiging voor de diverse activiteiten. 
Je bent in de gelegenheid om naast je (zaken)partner twee andere gasten mee te nemen. 


