Stichting Tanktheater presenteert

Help jij mee om zorgmedewerkers op ADEM te laten komen?
Informatie voor sponsors
Hoe kun je bijtanken als je in de zorg werkt en continu ‘aan’ staat en er voor de
ander moet zijn? In theatershow ADEM gaat zangeres en theatermaker Suzan
Seegers op zoek naar antwoorden. Suzan is bekend van onder andere Op zoek
naar Evita, musicals als Les Misérables en Urinetown en haar eigen,
veelgeprezen soloshows. Ze zingt, danst, vertelt, acteert, wordt begeleid door
een liveband, een danseres én indrukwekkende beelden. De voorstelling
ontroert, maakt je aan het lachen en zet je aan het denken. Het is vooral 75
minuten lang lekker op adem komen.
Wat hebben we nodig?
Onze ambitie is dat duizenden zorgmedewerkers ADEM kunnen beleven.
Daarvoor is een professionele aanpak en productie nodig. Om het geld bij
elkaar te krijgen, hebben we fondsen aangeschreven en werven we sponsors.
Wanneer, waar en hoe vaak speelt ADEM?
ADEM gaat juni 2021 in première in De Maaspoort in Venlo. Mochten de
coronamaatregelen dat niet toelaten dan wijken we uit naar september.
Daarna gaat de voorstelling het land in, mits we de financiën rond krijgen
uiteraard.
Jij kunt helpen!
Hoe mooi zou het zijn als we dit samen voor elkaar krijgen. Draag jij de zorg een
warm hart toe en wil je zorgmedewerkers de mogelijkheid geven om te
genieten, te relaxen en energie te tanken? Word dan sponsor van ADEM . Om
het je makkelijk te maken, hebben we 4 sponsorpakketten samengesteld. Er is
vast een pakket dat bij jouw organisatie past. Maar zie ons aanbod vooral als
een opening voor een gesprek. We spreken graag met je af om een pakket op
maat samen te stellen. Je kunt daarvoor contact opnemen met Madeleine
Kremers via info@tanktheater.nl of 077 851 52 15.

Word ook sponsor van de theaterproductie ADEM voor zorgverleners in tijden van
corona. We spreken graag met je af om een pakket op maat samen te stellen.
SPONSORPAKKET
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Richtbedrag

> € 7.500,-

> € 3.500,-

> € 1.500,-

> €500,-

Zichtbaar op website en via social
media

Logo groot

Logo middel

Logo klein

Naam

Zichtbaar in het theater op schermen
en banners

Logo groot

Logo middel

Logo klein

Naam

Advertentie in (online)
programmaboekje

•

•

VIP kaarten première en
meet & greet met cast
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Toegangskaarten*

*om cadeau te geven aan mensen in jouw eigen netwerk.

