SPONSORBROCHURE

Kunstfestival Zoersel

(https://www.simonthielenscultuur.com/)

Geachte
Als geboren en getogen Zoerselaar, en cultuurminnend muzikant, besloot ik een jaar geleden om een festival
rond cultuur en Zoersel te organiseren, waar ik steun voor vond bij Cultuur Zoersel. Ik wil immers de Zoerselse
gemeenschap meer bij elkaar brengen op cultureel vlak. Hieronder vindt u de opdeling van het festival.

26 april 2020 (van 13:30 tot 18:00) - Kunstwandeling
ism Monnikenheide, Heemkundige Kring Zoersel, Cultuur Zoersel
start Monnikenheide, einde Monnikenheide
Een wandeling die zowel Zoerselse kunstenaars als Zoersels erfgoed centraal stelt. 5 gekozen meesterwerken
worden herwerkt door kunstenaars van alle slag (leerlingen, inwoners van Monnikenheide, particulieren…) en
worden tentoon gesteld op unieke historische locaties in Zoersel.

15 - 17 mei 2020 - Optredens in de Kapel
ism Muziek en Woord Academie Wijnegem, Cultuur Zoersel
Bethaniëkapel - Sint-Antonius Zoersel
Een festival dat podium biedt aan professionele muzikanten en ambitieuze jongeren. Een manifestatie van
Zoersels talent.

Doel
Zoerselse Kunstenaars een kans te geven zich te tonen, Zoersel erfgoed onder de aandacht te brengen en de
Zoerselse organisaties in de schijnwerper plaatsen. Inclusiviteit en verscheidenheid vormen belangrijke peilers.

Doelpubliek
Wij richten ons voornamelijk naar inwoners van Zoersel en omstreken. Vanwege het gevarieerde aanbod
verwachten we buiten de traditionele cultuurminnaars ook andere geïnteresseerden te verwelkomen.
PRIJS SPONSORING

GUNSTEN

Pakket 1: 50 euro

Vermelding op de site (logo en tekst) + vermelding
programmaboekje

Pakket 2: 100 euro

Vermelding op de site (met logo) + vermelding
programmaboekje, 5 vrijkaarten voor concert CallotRodyns (ter waarde van 50 euro) en 10 consumpties

Pakket 3: 250 euro

Vermelding op de site (met logo) + vermelding
programmaboekje, 10 vrijkaarten voor concert
Callot-Rodyns (ter waarde van 100 euro) en een
receptie in aparte ruimte achteraf.

simon.thielens1@gmail.com

0032470585085

SPONSORFORMULIER

Contact organisator
Email: simon.thielens1@gmail.com

GSM: 0032470585085

https://www.simonthielenscultuur.com/
Voor meer info over de wandeling, de artiesten of het festival in het algemeen kan u mij altijd uw vraag sturen.
TERUG TE MAILEN AAN Simon Thielens (simon.thielens1@gmail.com) en dit voor 16 maart.

Graag in uw mail uw gekozen sponsorpakket te vermelden en uw mail te voorzien van de nodige bijlagen (voor
de vermeldingen). De tekst die u kan bijvoegen bij uw logo is maximum 300 woorden lang.
Bedrijfsnaam
Contactgegevens bedrijf
-Telefoonnummer
-Email
-Adres
-te contacteren verantwoordelijke
Gekozen sponsorpakket
Datum overschrijving
De deadline voor de sponsoring is 16 maart 2020.
De bankrekening waarop u dient over te schrijven is: BE10 7310 4877 4504 (op naam van Simon Thielens)
met als vermelding uw bedrijfsnaam en sponsorpakket.

simon.thielens1@gmail.com

0032470585085

BEDRIJFSNAAM

simon.thielens1@gmail.com

0032470585085

