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Netwerken & Cultuur  
Met Volgspot ondersteunt u de culturele sector en kunt u op exclusieve en originele wijze aan uw 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.

Als deelnemer van Volgspot maakt u optimaal gebruik van onze netwerkmogelijkheden. 

Hiernaast zijn de verschillende Volgspot-pakketten uitgewerkt. Kies het pakket dat het best bij uw bedrijf 

past of combineer meerderen pakketten.

Waarom Volgspot?

• een exclusief cultureel arrangement

• een verrassend cultureel aanbod

• maatschappelijke profilering

• unieke netwerkmogelijkheden

Volgspot Businessclub



KAARTEN 
voor de Volgspot  Netwerkavond: een 

theatrale avond met alles erop en eraan.

KAARTEN 
voor de Voorstelling van het jaar 

+ het VIP-Borrelarrangement

KAARTEN
voor de Kielzog Familievoorstelling

+ VIP-Borrelarrangement

10x

BEDRIJFSVERMELDING 
op ons logobord in het Kielzog en op de 

achterzijde van de theaterbrochure

4x

4x

KAARTEN 
voor de Volgspot  Netwerkavond: een 

theatrale avond met alles erop en eraan.

VRIJKAARTEN 
naar keuze 

+ het VIP-Borrelarrangement

 
VRIJKAARTEN 

PAKKET

BEDRIJFSVERMELDING 
op ons logobord in het Kielzog en op de 

achterzijde van de theaterbrochure

4x

10x

475.- 375,-

NETWERK 
PAKKETHét pakket 

vol netwerk

momenten



KAARTEN 
voor de Volgspot  Netwerkavond: een 

theatrale avond met alles erop en eraan

KAARTEN
voor uw eigen voorstelling 
+ VIP-Borrelarrangement

HOOFDSPONSOR 
PAKKET

20x

BEDRIJFSVERMELDING 
op ons logobord in het Kielzog en op de 

achterzijde van de theaterbrochure

4x

HOOFDSPONSOR  
VAN EEN VOORSTELLING 

met vermelding van uw bedrijf 
op alle publiciteitsuitingen rondom

uw voorstelling

Ru enburg
het meisje van

bloemsierkunst

Al aangesloten bij Volgspot

675,-



THEATERCAFE
S’avonds bruist het van de theaterbezoekers, voor die tijd kun je terecht voor koffie, 
lunch of een eenvoudige daghap. Speciaal voor zakelijke bezoekers is het café 
voorzien van een afsluitbare ruimte. Onze collega’s voor het Grand Café zorgen voor 
catering op maat. 

THEATERZAAL 
Op zoek naar een extra bijzondere locatie voor uw zakelijke evenement? Onze theaterzaal is 
in te zetten voor vergaderingen, lezingen, congressen, bedrijfsuitjes of culturele 
evenementen. De zaal biedt ruimte voor 50 tot 400 personen. 

FACILITAIRE MOGELIJKHEDEN
• vergaderarrangementen
• borrelarrangement
• lunch en diner

• technische ondersteuning
• vergaderfaciliteiten
• gratis WiFi
• dichtbij en gratis parkeren
• ondersteuning bij  

marketing & kaartverkoop

Zalen en vergaderruimte

Vragen?

Neem  

contact op!

Vergader op het podium in onze theaterzaal, ga met collega’s naar het theater of maak gebruik 

van al onze faciliteiten voor een congres. Wij hebben de ruimte en kennis in huis om van 

uw activiteit een bijzondere ervaring te maken.  Vanzelfsprekend staan onze collega’s van de 

techniek en het Grand Café voor u klaar. 



www.kielzog.nl/zakelijk

Kielzog Theater

Het Kielzog 

Gorecht-Oost 157, 

9603 AE Hoogezand

 (0598) 373 777

info@kielzog.nl

www.kielzog.nl

 facebook.com/hetkielzog

 kielzoghoogezand 

Contact

• Ilse Kranenburg, Kielzog Volgspot 

i.kranenburg@kielzog.nl 

(0598) 373 511

• Jeroen van der Meijs, 

jn.vandermeijs@kielzog.nl 

0615695621


