
voor bedrijven 



VOLGSPOT-BUSINESSCLUB

Als deelnemer van Volgspot 

maakt u optimaal gebruik 

van onze netwerkmogelijkheden.  

Exclusief voor bedrijven 

heeft Kielzog 3 pakketten 

samengesteld.  

 

Met Volgspot ondersteunt u de 

culturele sector en kunt u op exclusieve en 

originele wijze aan de relatie met collega’s 

en klanten 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 gastvrij 

ontvangen.

WAAROM VOLGSPOT?
• een exclusief cultureel arrangement

• een kwalitatief cultureel aanbod

• een verrassend cultureel aanbod

• maatschappelijke profilering

• unieke netwerkmogelijkheden

Vragen? 
Neem  

contact op!
0598 

37 37 77



10 Vrijkaarten

BRONS    

Evenement 
4 Personen

Bedrijfsvermelding 

4 Vrijkaarten

ZILVER

4 Netwerkavonden
2 Personen

Evenement 
4 Personen 

Bedrijfsvermelding 

8 Vrijkaarten

GOUD

4 Netwerkavonden
4 Personen

Evenement 
4 Personen 

Bedrijfsvermelding 

jaarlijkse investering

 €2000
jaarlijkse investering

 €1350
jaarlijkse investering

€500

WAAROM VOLGSPOT?
• een exclusief cultureel arrangement

• een kwalitatief cultureel aanbod

• een verrassend cultureel aanbod

• maatschappelijke profilering

• unieke netwerkmogelijkheden

++

++ +

++ +



donderdag 10 oktober 
Dutch Eagles | Gold 
Grote hits uit de gouden periode van popmuziek.

donderdag 21 november 
Arnout van den Bossche  
Burn-out voor Beginners
Een hilarische theatershow over de absurditeit 
van het kantoorleven.

donderdag 16 januari Haal het doek maar op  
Van Appelscha tot Zierikzee  
Grootse Nederlandse musical over artiesten 
op de schnabbeltour.

donderdag 9 april 
So Long Cohen  
Ernest Beuving 
Een ode aan Leonard Cohen met humor en 
ontroering.

Netwerkavonden  
Een exclusieve avond met diner, borrel en een mooie 
voorstelling uit ons programma. Hiernaast vindt u een 
overzicht van de geselecteerde theatervoorstellingen.

Vrijkaarten 
U ontvangt de vrijkaarten per post. De kaarten 
zijn niet persoonsgebonden en mogen worden 
ingeleverd bij de theaterkassa. We raden u aan om 
telefonisch te reserveren.

Exclusief Volgspotevenement 
Als afsluiter van het theaterseizoen bedankt Kielzog 
alle Volgspotleden met een avond speciaal en 
alleen voor leden van Volgspot. Laat u verassen. 

 GOUD & ZILVER 
VOORSTELLINGEN

Bedrijfsvermelding 
Uw logo wordt geplaatst in de theaterbrochure, op 
het logobord in het Kielzog en op www.kielzog.nl. 

Hét Volspot-

evenement vindt

plaats op  

27 mei 2020

 www.kielzog.nl/zakelijk



www.kielzog.nl/zakelijk

Kielzog Theater

Gorecht-Oost 157, 

9603 AE Hoogezand

 (0598) 37 37 77

info@kielzog.nl

www.kielzog.nl

 facebook.com/hetkielzog

 kielzoghoogezand 

Meer informatie

Kijk op onze website op kielzog.nl/zakelijk of neem 

direct contact op met:

• Ilse Kranenburg, Kielzog voor bedrijven 

i.kranenburg@kielzog.nl

• Martin van Delden, voorzitter Volgspot 

m.v.delden@vandeldenbouw.nl

• Ids Dijkstra, directeur Kielzog 

i.dijkstra@kielzog.nl


