Onze vereniging heeft:


Dirigent Pauli Yap

Circa 90 koorleden;

Circa 100 medewerkenden
(o.a. orkest, kinderkoor en
solisten) actief bij onze
uitvoeringen;
 Bijna 200 vrienden;
 Circa 1800 concertbezoekers
bij onze uitvoeringen per jaar;
 Een website, welke jaarlijks
ruim 47.000 keer wordt
bezocht;
 Een nieuwsbrief, welke
tweemaal per jaar in een
(digitale) oplage van circa 400
exemplaren verschijnt.
U ziet dat onze vereniging een
groot en stevig netwerk heeft.
U heeft als sponsor een
behoorlijk ruim bereik om u te
laten zien.


Wij hopen dat de informatie die in
deze folder staat u overtuigt dat de
Oratoriumvereniging Bolsward voor
u een belangrijke mogelijkheid kan
zijn om uw bedrijf onder de aandacht te brengen.
Natuurlijk staat het u vrij om eigen
ideeën aan te dragen,

De sfeervolle ambiance tijdens
onze concerten in de Martinikerk

Heeft u interesse en wilt u met ons
in gesprek om sponsor te worden
dan vindt u hieronder de contactgegevens:
Dhr. B. Weistra (secretaris)
06-11304498
info@ovb-bolsward.nl

Informatie voor bedrijven
en organisaties om
sponsor te worden van
onze vereniging.

Onze sponsorpakketten:

De Oratoriumvereniging Bolsward is een
vereniging met ongeveer 90 leden en een grote
achterban in een groot deel van Friesland.

- Drie keer per jaar wordt opgetreden in een
veelal uitverkochte Martinikerk te Bolsward:
in de passieperiode voert het koor tweemaal
de Matthäus-Passion uit van Johann Sebastian
Bach en elk najaar is er een concert met een

wisselend klassiek repertoire.
- De ambitie van de Oratoriumvereniging
Bolsward is om voortdurend kwalitatief

1. Pakket Hoofdsponsor € 500,00 per
jaar.
Wij bieden u:
 Twee vrijkaarten stoelen voor twee
concertuitvoeringen+ gratis
pauzedrankje+ gratis tekstboekje van
de Matthäus-Passion.
 Naamsvermelding in het
programmaboekje;
 Een advertentie in het
programmaboekje (A5) , website en
nieuwsbrief;
 Uw logo op het digitale
entreekaartje;
 Uw logo met doorlink op onze
website;
 10% korting bij bestellen
entreekaarten, tijdens de
voorverkoop.

hoogwaardige en vernieuwende concerten te
geven. Dat lukt ons nu al 70 jaar.

- We hechten er aan om jongeren te laten
ervaren mee te zingen in een groot koor.
Hiervoor hebben we het Jongeren-Zang-Project
in het leven geroepen.
- Hoge kwaliteitseisen brengen kosten met zich

mee. Denk daarbij aan de kosten welke een
orkest en solisten met zich mee brengen.

Dirigent en solisten
Matthäus-Passion 2015

2. Pakket Sponsor € 250,00 per
jaar
Wij bieden u:
 Twee vrijkaarten stoelen voor één
concertuitvoering + gratis
pauzedrankje;
 Naamsvermelding in het
programmaboekje;
 Een advertentie (half A5) in
programmaboekje;
 Uw logo met doorlink op onze
website;
 10% korting bij bestellen
entreekaarten, tijdens de
voorverkoop.

3. Sponsor € 100,00 per
concertuitvoering
Wij bieden u:
 Naamsvermelding in het
programmaboekje;
 Profiteren van de voorverkoop.

