
 

 

 

                

 

Word Vriend of Sponsor  

van Theater De KiK! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Een avondje uit bij jou om de hoek! 

Angela Groothuizen bij Theater De KiK te zien op zaterdag 5 november 2016 



 

Theater De KiK 

Stichting Theater De KiK heeft als doel het 
organiseren van professionele voorstellingen en 
films voor een breed publiek en het bevorderen 
van cultuurbeleving in de gemeente Overbetuwe. 

 

 

Bekende én onbekende artiesten spelen in Elst 
hun voorstellingen in de theaterzaal van De 
KultuurKlup. Zo’n 140 bezoekers kunnen op de 
tribune van deze intieme theaterzaal plaats-
nemen en genieten van cabaret, familie-
voorstellingen, toneel, muziektheater of film. 

 

 

Na afloop van de voorstelling is het altijd gezellig 
nagenieten in het sfeervolle Kultuurkafé. Op 
deze manier wordt in de gemeente Overbetuwe 
een ontmoetingsplek gecreëerd waar mensen 
met elkaar kunst en cultuur beleven. 

Niet Schieten  bij Theater De KiK te zien op zaterdag 14 januari 2017 



 
BedrijfsSponsor 

Bedrijfssponsoren helpen Theater De KiK mee om leuke 
voorstellingen te kunnen programmeren. Er kan een keus 
gemaakt worden uit het sponsoren van de reguliere 
programmering of het sponsoren van de schoolvoorstellingen 
die Theater De KiK organiseert voor de basisscholen van de 
gemeente Overbetuwe onder de naam KiK4KIDS. Bij alle 
sponsorpakketten worden bedrijven onder de aandacht 
gebracht door middel van diverse reclame-uitingen, zoals een 
advertentie of logo in het programmaboekje, op de website 
of achterop de toegangskaartjes van een voorstelling. 
Daarnaast krijgt een sponsor een aantal Theater De KiK 
kadobonnen. 
 

Sponsoring regulier 
      Pakket 

1 
Pakket 

2 
Pakket 

3 
Pakket 

4 
      € € € € 
      125 250 500 1000 
      

   

      €15,= €25,= €50,= €100,= Bedrag aan Theater De KiK kadobonnen 

   1/4 1/2 1/1 1/1 Advertentie (kleur) in programmaboekje (A6 formaat) 

      Bedrijfslogo op het scherm van het KultuurKafé tijdens voorstellingen 

   -    Bedrijfslogo op de website www.theaterdekik.nl 

- -   Sponsorpaneel in het KultuurKafé tijdens voorstellingen 

   - - -  Bedrijfslogo achter op de toegangskaartjes van één voorstelling 

 - - -  Bedrijfslogo op digitale mailing voorafgaande aan één voorstelling 

  

 

 

Sponsoring KiK4KIDS 
schoolvoorstellingen 

 

      Pakket 
1 

Pakket 
2 

Pakket 
3 

Pakket 
4 

      € € € € 
      125 250 500 1000 
      

   

      €15,= €25,= €50,= €100,= Bedrag aan Theater De KiK kadobonnen 

   1/4 1/2 1/1 1/1 Advertentie (kleur) in programmaboekje  (A6) (onderdeel scholen)   

    Bedrijfslogo op de flyer per voorstelling uitgereikt aan de leerlingen    

    Bedrijfslogo op het scherm van het KultuurKafé tijdens voorstellingen 

   -    Bedrijfslogo op de website www.theaterdekik.nl (onderdeel scholen) 

- -   Bedrijfslogo op het Sponsorpaneel in De KultuurKlup 

   - - -  Bedrijfsprofiel op de flyer per voorstelling uitgereikt aan de leerlingen 

 

  

http://www.theaterdekik.nl/
http://www.theaterdekik.nl/


Theater De KiK organiseert haar voorstellingen in De KultuurKlup 
aan de Dorpsstraat 39 in Elst 

 
Vriend 

Vrienden van Theater De KiK helpen mee om een aantrekkelijk 
aanbod aan voorstellingen te kunnen programmeren. Bovendien 
hebben onze Vrienden een streepje voor! We zorgen dat je altijd 
de eerste keus hebt bij het reserveren van kaarten door je op de 
hoogte te houden van onze programmering én je van de 
exclusieve online vriendenvoorverkoop gebruik te laten 
maken. Verder komt een Vriend bij uitverkochte voorstellingen 
bovenaan de wachtlijst te staan. Onze Vrienden ondersteunen ons 
door een donatie van minimaal € 15,- per seizoen (voor 1 
persoon). Met z’n tweeën ben je samen vanaf € 25,= vriend. We 
organiseren één keer per jaar een bijeenkomst speciaal voor 
vrienden en sponsoren. Meld je aan via de website.  
 

Adverteren bij films 

Bedrijven kunnen hun advertentie een heel seizoen lang 
voorafgaand aan de hoofdfilm op het grote filmdoek laten zien. 
De kosten daarvoor bedragen € 175,= voor het hele filmdoek, 
€ 100,= voor een half en € 50,= voor een kwart. 
 

Meer informatie 

Meer informatie geven we vrijblijvend en graag. Bezoek de 

website van Theater De KiK of bel 06-11031923. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stichting Theater De KiK 
Oldenhof 24 (postadres) 
6665 DR  Driel  
info@theaterdekik.nl 
www.theaterdekik.nl  
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