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Bij Kielzog is netwerken nuttig en écht voor het plezier.  Kielzog is 

de perfecte omgeving waar je eenvoudig tot  serieuze gesprekken komt.   

 

De Businessclub van Kielzog is meer dan alleen netwerken. Als lid van de club 

ondersteun je de culturele sector én lokaal talent.  Met een Volgspot lidmaatschap geef je 

een gemotiveerde leerling van de Kielzog muziekschool of kunstwerkplaats een extra boost 

in de vorm van extra lessen, een instrument of lesmaterialen.

Word je lid van de leukste Businessclub in het Noorden? 

Onderstaande bedrijven zijn al lid.

Welkom bij 
de Volgspot Businessclub 2.0

Ru enburg
het meisje van

bloemsierkunst

Steun
lokaal
talent



Support jong talent in Midden-Groningen
Met een Volgspot lidmaatschap geef je een gemotiveerde leerling van de 

Kielzog muziekschool of kunstwerkplaats een extra boost in de vorm van 

extra lessen, een instrument of lesmaterialen.

+
Zichtbaarheid

Jouw bedrijf ondersteunt de culturele sector en dat mag gezien worden. 

Jouw bedrijfslogo is onder andere zichtbaar in onze foyer, waar we jaarlijks 

13.000 bezoekers mogen ontvangen en in de theaterbrochure, welke 

verspreid wordt onder zo’n 8.000 vaste theaterbezoekers.

+
16 vrijkaarten voor theaterseizoen 2022-2023

Je krijgt 16 vrijkaarten voor een voorstelling, of meerdere

 voorstellingen, uit ons gevarieerde theaterprogramma.

+
Netwerkborrel + voorstelling

Speciaal voor Volgspotleden selecteren we de Voorstelling van het jaar. 

Geniet samen met een collega of relatie van een mooie voorstelling, 

met vooraf een netwerkborrel in ons Grand Café.

VOLGSPOT  
LIDMAATSCHAP

=

€ 1000,-Meer 
weten?
(0598) 373 511
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Kielzog Theater 

Gorecht-Oost 157, 

9603 AE Hoogezand

 (0598) 373 777

info@kielzog.nl

www.kielzog.nl

 facebook.com/hetkielzog

 kielzog_theater

 kielzog_muziek_kunst

Contact 

Joyce Smith

j.smith@kielzog.nl

(0598) 373 511 

Jeroen van der Meijs,

jn.vandermeijs@kielzog.nl

06 156 956 21

Uw zakelijke evenement bij Kielzog
Vergader op het podium in onze theaterzaal, ga met collega’s naar 

het theater of maak gebruik van al onze faciliteiten voor een 

congres. Je kunt bij ons terecht voor:

• zalen en ruimtes; van theaterzaal tot spreekkamer

• technische ondersteuning

• vergaderfaciliteiten

• dichtbij en gratis parkeren

• ondersteuning bij marketing & kaartverkoop

• vergader- & borrelarrangement, lunch en diner


