
 
 
 
 
Door middel van een sponsorbijdrage kunnen jonge talenten zich 
creatief ontwikkelen in professioneel opgezette musicalproducties!  
 

 
Al ruim 18 jaar is Theaterschool De Springplank een begrip in Amersfoort en 
omstreken. Met meer dan 450 leerlingen - op het gebied van zang, dans en 
toneel - bruist de Springplank van energie! ‘Theater verbindt’ is ons motto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eén van de eerste sponsormogelijkheden dit seizoen is de theaterproductie:  
                                               High School Musical.  
 
Deze indrukwekkende musical, met het mooie verhaal over inspiratie en 
durf om in jouw eigen talent te geloven en je dromen na te durven streven,    
staat op de planken in het laatste weekend van augustus in het sfeervolle 
Figi Theater te Zeist! Het belooft met 4 casts van 40 spelers een 
onvergetelijk theaterweekend te worden. 
  
In totaal verwachten wij - via de reeds gestarte kaartverkoop alsmede door 
regionale marketing en media-activiteiten - minimaal 1250 bezoekers! 
 
Sponsoring kan vanwege het grote bereik interessant zijn voor uw bedrijf.  
Wij informeren u graag over de volgende sponsormogelijkheden: 
 
 
  



Sponsormogelijkheden: 
 
Wanneer u geïnteresseerd bent om de theaterschool te sponsoren, kunt u direct contact 
opnemen met: Marc Beelen of Barbara van Lint via: directie@theaterschooldespringplank.nl  
  

 
 
 
OPTIE 1: Adverteren in het programmaboek van HSM 
 
De bezoekers van de musical ontvangen een full colour 
programmaboek. In dit boek wordt het verhaal kort toegelicht, de 
spelers en makers worden voorgesteld en in dit boek kan uw 
advertentie komen te staan in één van de volgende formaten: 
  
kwart €75 | halve €125 | hele pagina €175 
 
  
 

 

 
OPTIE 2: VIP arrangement  cadeautip! 
 
Dit arrangement biedt u VIP plaatsen in 
het theater, naamsvermelding in het 
programmaboek, een persoonlijke 
ontvangst met koffie en thee, een 
feestelijk pauzedrankje én een 
uitrijkaart voor de parkeergarage.  

Deze HSM VIP arrangement-kaarten (€50 p.p.) zijn ook heel geschikt om cadeau te geven!  
 
 

 
OPTIE 3: Word Vriend van De Springplank! 
 
Naast een naamsvermelding in het programmaboek 
én op een prominente plaats in het pand van onze 
Theaterschool, wordt u het hele jaar op de hoogte 
gehouden van alle voorstellingen en activiteiten en   

                   verder geniet u als ‘Vriend’ van de volgende priviléges: 
 
* Fonkelende Vriend       €100,-   2 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze. 
 
* Sprankelende Vriend   €250, -    4 vrijkaarten voor een voorstelling naar keuze +  
                                                                     uitnodiging voor de jaarlijkse Springplank relatieborrel.  
 
* Stralende Vriend            €500,-   6 VIP arrangementen voor een voorstelling naar keuze +   
      uitnodiging voor de jaarlijkse Springplank relatieborrel.  
 
* Schitterende Vriend      €1000,-   Gratis Theater Workshop (zang en/of toneel tot 20   

               personen) voor u en uw collega’s. Verder 4 VIP vrijkaarten  
     voor een voorstelling naar keuze en een uitnodiging voor   
  de jaarlijkse Springplank relatieborrel.    

Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met: directie@theaterschooldespringplank.nl  

mailto:directie@theaterschooldespringplank.nl
mailto:directie@theaterschooldespringplank.nl

