Advertentie- en sponsormogelijkheden
Operaroute Salone dell’Opera 2017 - zaterdag 7 oktober
Salone dell’Opera
'Een operaroute door het pittoreske dorpje Amerongen, gelegen op de Utrechtse Heuvelrug.
Jonge, talentvolle zangers brengen opera-acts in de woonkamer. Op energieke, frisse en
uitdagende wijze nemen zij het publiek mee in de wereld van opera: Salone dell'Opera!’ .
Onze operaroute is voor liefhebbers van opera en klassieke muziek, maar ook voor mensen
die op een speelse manier willen kennismaken met opera (ook geschikt voor kinderen!).’
Op zaterdag 7 oktober 2017 vieren we de 10de editie van Salone dell'Opera! Dit belooft een
groot feest te worden. Onze programmering bestaat uit zes opera-acts en een korte
kameropera die speciaal voor deze lustrumeditie is geschreven. Daarnaast wordt het publiek
tijdens de route verrast met kleine flashmobs.

Adverteren of sponsor zijn?
Om ons tweede lustrum muzikaal, theatraal en organisatorisch weer in goede banen te
leiden zoeken we adverteerders en sponsoren. Mede dankzij uw bijdrage kunnen wij deze
unieke operaroute realiseren.
ANBI
Stichting Salone dell’Opera is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI.

Advertentiemogelijkheden in programmaboekje
 kwart pagina A5 (zw/w)
€ 40, halve pagina A5 (zw/w)
€ 70, hele pagina A5 (zw/w)
€ 120,-

Sponsormogelijkheden zie volgende pagina
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Sponsormogelijkheden


Sponsor -- € 250,- of meer
- halve pagina kleurenadvertentie in programmaboekje;
- Logo op onze website met een weblink;



Sponsor -- vanaf € 500,- Halve pagina kleurenadvertentie in programmaboekje;
- Vermelding als sponsor op onze website;
- Logo op voorpagina van ons programmaboekje;
- Logo op de website met logo en weblink;
- Twee kaarten voor Salone dell’Opera op 7 oktober 2017.



‘Adopteer een act’ – hoofdsponsor - vanaf € 750,Dit jaar kunt u voor het eerst sponsor zijn van een opera-act. U wordt met uw
sponsorbedrag gekoppeld aan één van onze acts. Met uw sponsorbedrag
realiseert u de totstandkoming en uitvoering van één van de opera-acts, een
hele concrete besteding van uw sponsorgeld!
- Hele pagina kleurenadvertentie in programmaboekje;
- Logo op voorpagina van ons programmaboekje;
- Logo op de website met logo en weblink;
- Speciale vermelding in het programmaboekje op de pagina van de muzikale
act die u sponsort.
- Twee kaarten voor Salone dell’Opera op 7 oktober 2017
- Een kijkje achter de schermen middels foto’s en korte filmpjes door de musici
over de ontwikkeling van de opera- act die u sponsort (optioneel)
- Meet & greet met de musici van uw act na afloop van de voorstelling.

Wilt u meer weten of heeft u speciale wensen? Neem dan contact met ons op via:
info@salonedellopera.nl
Eva Kroon, artistiek leider, 06- 41 27 29 53
Marijke Frank, contactpersoon sponsoren, 06- 10 41 75 77
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