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NETWERKARRANGEMENT VOLGSPOT

Als deelnemer van Volgspot maakt u optimaal
gebruik van onze netwerkmogelijkheden.
Exclusief voor deze bedrijven heeft Kielzog
twee theatrale pakketten samengesteld.

Volgspot Goud
• U ontvangt 4 kaarten voor 4 spe
ciaal geselecteerde
voorstellingen (totaal 16 kaarten
). Deze avonden
worden voorafgegaan met een b
uffet en na afloop
afgesloten met een informele bor
rel.
• Eens per jaar organiseert Kielzog
een theatrale
netwerkavond. Voor deze avond,
exclusief voor
Volgspot- en Zakelijke Partners, rese
rveren wij
4 kaarten voor u.
• U ontvangt 8 vrijkaarten om op
eigen gelegenheid
voorstellingen te bezoeken of er
iemand binnen uw
netwerk een plezier mee te doen.
U kunt zelf
bepalen naar welke voorstelling
en u wilt.
• Uw logo wordt als sponsor mee
genomen in de
theaterbrochure, op onze site en
op het
sponsorenbord in de Foyer. Indi
en gewenst tonen
wij uw bedrijfsfilm op onze TV-s
chermen.

Jaarlijkse investering € 2000

Door de gevarieerde samenstelling van het
programma zorgt Kielzog voor steeds weer
een geslaagde avond. Alle geselecteerde
voorstellingen zijn van een hoog niveau.
Op die manier kunt u er zeker van zijn dat u
uw relaties een verrassende en exclusieve
kennismaking met het theater biedt.

Volgspot Zilver
• U ontvangt 2 kaarten voor 4 spe
ciaal geselecteerde
voorstellingen (totaal 8 kaarten).
Deze avonden
worden voorafgegaan met een b
uffet en na afloop
afgesloten met een informele bor
rel.
• Eens per jaar organiseert Kielzog
een theatrale
netwerkavond. Voor deze avond,
exclusief voor
Volgspot- en Zakelijke Partners, rese
rveren wij
4 kaarten voor u.
• U ontvangt 4 vrijkaarten om op
eigen gelegenheid
voorstellingen te bezoeken of er
iemand binnen uw
netwerk een plezier mee te doen.
U kunt zelf
bepalen naar welke voorstelling
en u wilt.
• Uw logo wordt als sponsor mee
genomen in de
theaterbrochure, op onze site en
op het
sponsorenbord in de Foyer.

Jaarlijkse investering € 1350

Volgspot voorstellingen 2018 – 2019
Voor het theaterseizoen 2018 – 2019 hebben we de volgende vier voorstellingen g
 eselecteerd.
Het is een goede afspiegeling van ons aanbod met ruimte voor plezier, prachtige muziek en dans.

zondag 4 november

Casus Circus (Australië)
Driftwood

vrijdag 18 januari

Op Hoop van zegen
Oer-Hollandse musical

Een prachtige mix van acrobatiek, dans en muziek.
Deze show vertelt hoe we in het leven gevomd
worden door de mensen die we tegenkomen.

woensdag 13 februari

Romy Monteiro
All at once

Sinds 1900 het meest gespeelde Nederlandse
toneelstuk ter wereld. Het wel en wee van de
vissersweduwe Kniertje en de andere vrouwen die
hun geliefden aan de zee verloren, laat dan ook
niemand onberoerd.

dinsdag 26 maart

Abafazi (Afrika)
Helela mama!

Na haar doorbraak in ‘The Voice of Holland’ in 2014
speelde ze als volleerd theaterdiva de sterren van
de hemel in de hit musical ‘The Bodyguard’ en won
ze een Musical Award voor Aanstormend Talent.
Tijdens dit theaterconcert zingt ze songs van haar
muzikale helden en van haar eigen album,
bijgestaan door een dijk van een liveband.

De Afrikaanse drum, de marimba en hun geweldige
stemmen: dat zijn de basisinstrumenten voor de
swingende nieuwe show van de tien powervrouwen
van Abafazi (Zulu voor vrouwen).

23 MEI 2019 THEATRALE NETWERKAVOND

THEATERARRANGEMENT ZAKELIJKE PARTNERS

ZAKELIJKE
PARTNERS
Een toegankelijke mogelijkheid om zelf
te genieten van voorstellingen en Kielzog
te ondersteunen. Uiteraard zorgen wij elk
seizoen voor een sterk aanbod waar uw
voorkeuren zeker in terug zijn te vinden. Op de
jaarlijkse exclusieve netwerkavond kunt u uw
netwerk uitbreiden of bedienen.

• Als Zakelijk Partner krijgt u 10 vrijkaarten om
op eigen gelegenheid voorstellingen te bezoeken
of iemand binnen uw netwerk een plezier
mee te doen. U kunt zelf bepalen naar welke
voorstellingen u wilt.
• Eens per jaar organiseert Kielzog een theatrale
netwerkavond. Voor deze avond, exclusief voor
Volgspot- en de Zakelijke Partners, reserveren wij
4 kaarten voor u.
• Uw logo wordt als Zakelijk Partner meegenomen
in de theaterbrochure, op onze site en op het
sponsorenbord in de Foyer.

Jaarlijkse investering € 500

NETWERKEN EN CULTUUR
Cultuur is een belangrijke kernwaarde van
ons bestaan. Wat we doen, wat we maken,
hoe we denken en met elkaar omgaan is sterk
cultureel bepaald en weerspiegelt zich in de
podiumkunsten.
U kunt uw b
 edrijf profileren met deze
kernwaarde en dat c ombineren met het
uitbreiden van uw netwerk. Het Kielzog
voorziet daarin met twee arrangementen
exclusief voor het bedrijfsleven.

Met deze arrangementen helpen we u om op
exclusieve en originele wijze aan de relatie
met collega’s en met uw klanten te werken.
Of dat nu is om kennis te maken of als blijk
van waardering, in het Kielzog vindt u een
prettige entourage waar u eenvoudig tot
serieuze gesprekken komt.
Mocht u uw kaartjes als relatiecadeau
weggeven, dan kunt u erop vertrouwen dat
wij uw gasten, ook zonder uw aanwezigheid,
gastvrij ontvangen.

VERHUUR EN PERSONEELSUITJES
Wilt u uw eigen bijeenkomst in een bijzondere
omgeving organiseren? Kom dan met uw
gezelschap vergaderen op het podium in de
theaterzaal.

Met colleg’as genieten van een avondje uit?
Welke voorstelling u ook kiest, met of zonder
arrangement, wij maken de avond gezellig en
bijzonder.

Wanneer het doek wordt ontsloten, ontstaat
er een speciale sfeer in het pluche die de
tongen losmaakt.

Ons Grand Café verzorgt voor u de catering. Bij
grote gezelschappen werken wij samen met
diverse gerenommeerde liefst lokale
cateraars. Dit levert een onbeperkt aanbod
van culinaire mogelijkheden op.
We adviseren u graag!

www.kielzog.nl

Meer informatie

Kielzog Theater en Kunstencentrum

Kijk op onze website of neem contact op met:

Gorecht-Oost 157, 9603 AE Hoogezand

•M
 artin van Delden, voorzitter Volgspot

(0598) 37 37 77

m.v.delden@vandeldenbouw.nl
• Ids Dijkstra, directeur Kielzog
i.dijkstra@kielzog.nl
• Ilse Kranenburg, verhuur Kielzog
i.kranenburg@kielzog.nl

info@kielzog.nl
www.kielzog.nl
facebook.com/hetkielzog
@theaterkielzog
kielzoghoogezand
kielzog

www.kielzog.nl

