Onderwerp: Unieke Aanbieding Houtens Spektakel 1 t/m 3 juni 2022

Beste ondernemer,
Ook dit jaar wordt in Theater aan De Slinger Houtens Spektakel opgevoerd, onze eigen
theatershow met leerlingen in de hoofdrol. Een waar spektakel, dat niet onder doet voor de
musicals bekend van de reclame. Met deze brief nodigen we u uit voor een van de
voorstellingen van 1 t/m 3 juni in Theater Aan de Slinger in Houten.
U bent al betrokken bij onze school. Het kan zijn als stagebegeleider, leverancier of op
andere wijze. Wij waarderen dit enorm. Mogelijk heeft u tijdens stages al eens enthousiaste
verhalen over onze theaterproductie gehoord. U bent natuurlijk van harte uitgenodigd om
kaarten te reserveren voor één van de avonden. Wij garanderen u een fantastische avond!
Waar we blij mee zijn
• U kunt denken aan sponsoren in natura, bijvoorbeeld, vervoer regelen van decor
stukken, bloemen voor de artiesten, opnemen van de show, misschien heeft u zelf
ideeën …
• U kunt ieder bedrag sponsoren dat u wilt. Mocht het bedrag hoger zijn dan 30 euro
dan hebben we een aantal extra’s voor u.
o Uw bedrijf kan een vermelding in het programmaboekje krijgen of worden
genoemd voor aanvang van de voorstelling.
o Als klap op de vuurpijl kunt u ook kiezen voor een speciaal VIP-arrangement
op donderdag 2 juni 2022. Bij dit arrangement horen twee vrijkaartjes en u
wordt ontvangen door leerlingen. Vooraf en in de pauze krijgt u een drankje.
Voor u unieke gelegenheid om te netwerken met andere ‘fans’ van Houtens.
o Vanaf 30 euro krijgt u twee vrijkaartjes en naamsvermelding in het
Spektakelprogrammaboekje;
o Vanaf 75 euro krijgt u ook nog een advertentieruimte (met logo) in het
Spektakelprogrammaboekje;
o Vanaf 100 euro krijgt u het complete pakket inclusief een VIP-arrangement;
o Vanaf 200 euro krijgt u ook nog een meet & greet met de artiesten!
Voor meer informatie en aanmelden kunt u zich wenden tot spektakel@mijnhoutens.nl. In
verband met het reserveren van de stoelen, vragen we u om vóór 20 mei aan te melden.
Indien u geen gebruik wenst te maken van ons aanbod, kunt u ook zelf kaarten bestellen, via
www.theateraandeslinger.nl.
Wij hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd en zien u graag op één van de
avonden in het theater.
Met vriendelijke groet,
Bart Laureij, Dora Bán en Charlotte de Lange
Productie Houtens Spektakel 2022

