
BUSINESS 
PAKKETTEN



SPONSORING IS
 NOODZAKELIJK

DOK6 ontvangt jaarlijks meer dan 190.000 bezoekers. Stichting DOK6 Theater is verantwoordelijk 
voor theater en alle lokale activiteiten in en rond DOK6. Het verenigingsleven uit Peel en Maas maakt 
veelvuldig gebruik van de theaterzaal. DOK6 Theater heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt. 
De bezoekersaantallen zijn toegenomen, het aantal activiteiten is verdubbeld en er zijn veel eigen 
projecten gerealiseerd.

MUSICALSCHOOL ME ON STAGE

GEMEENSSCHAPSPROJECT THE SHOW MUST GO ON

GEMEENSSCHAPSPROJECT PROJECT-K

VERBETERING THEATERPROGRAMMA

Musicalschool Me On Stage is met succes in Peel en Maas geïntroduceerd. Jaarlijks krijgen ruim 70 
kinderen les in de disciplines zang, dans en spel. Alle groepen staan aan het einde van het seizoen in 
het theater van DOK6 met een fantastische musical.

Stichting DOK6 Theater heeft het initiatief genomen om samen met de inwoners van de gemeente 
Peel en Maas een musicalproductie te realiseren. Aan dit grootschalige gemeenschapsproject werken 
meer dan 200 vrijwilligers samen ten einde een reeks van 10 voorstellingen te presenteren.

Jaarlijks wordt het succesvolle Project-K georganiseerd, muzikale verenigingen uit de omgeving krijgen 
de kans om het podium te betreden. In Project-K bundelen de diverse groepen hun krachten om samen 
een avondvullend programma neer te zetten.

Sinds het seizoen 2014-2015 heeft Stichting DOK6 Theater een topprogrammering. Bekende en 
opkomende talenten, jong en oud, ze staan er allemaal. Hierdoor kan DOK6 zich meten met de grotere 
theaters en zorgt voor een positieve uitstraling op Peel en Maas. Daarnaast zet DOK6 zich in voor 
lokale talenten. Stichting DOK6 Theater heeft het initiatief genomen om verenigingen gebruik te laten 
maken van de theaterzaal op basis van partage. Dit betekent dat het betaalbaar wordt om lokale voor-
stellingen neer te zetten op een professioneel podium.

Als sponsor wordt u partner van DOK6 Theater. 
Wij kunnen het niet alleen! 
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BUSINESS PAKKETTEN
• U ontvangt 90 vrijkaarten voor professionele voorstellingen naar keuze
• Uw bedrijf krijgt een advertentie op de gehele achterkant van de brochure
• Uw logo wordt vermeld op het bord in de foyer en boven de ingang van de theaterzaal
• Uw logo wordt vermeld op het entreekaartje voor het theater
• Uw logo wordt voor aanvang van iedere film op het scherm getoond
• U wordt met 10 personen uitgenodigd voor onze sponsor- en netwerkavond

• U ontvangt 60 vrijkaarten voor professionele voorstellingen naar keuze
• Uw bedrijf krijgt een halve pagina advertentie in de brochure 
• Uw logo wordt vermeld op het bord in de foyer
• Uw logo wordt voor aanvang van iedere film op het scherm getoond
• U wordt met 6 personen uitgenodigd voor onze sponsor- en netwerkavond

• U ontvangt 40 vrijkaarten voor professionele voorstellingen naar keuze
• Uw bedrijf krijgt een kwart pagina advertentie in de brochure 
• Uw logo wordt vermeld op het bord in de foyer
• Uw logo wordt voor aanvang van iedere film op het scherm getoond
• U wordt met 6 personen uitgenodigd voor onze sponsor- en netwerkavond

• U ontvangt 20 vrijkaarten voor professionele voorstellingen naar keuze
• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in de brochure
• Uw logo wordt vermeld op het bord in de foyer
• Uw logo wordt voor aanvang van iedere film op het scherm getoond
• U wordt met 4 personen uitgenodigd voor onze sponsor- en netwerkavond

• U ontvangt 10 vrijkaarten voor professionele voorstellingen naar keuze
• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in de brochure
• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op het bord in de foyer
• Uw logo wordt voor aanvang van iedere film op het scherm getoond
• U wordt met 2 personen uitgenodigd voor onze sponsor- en netwerkavond

• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld in de brochure
• Uw bedrijfsnaam wordt vermeld op het bord in de foyer
• U wordt met 2 personen uitgenodigd voor onze sponsor- en netwerkavond

Met alle pakketten heeft u voorrang op de kaartverkoop.

BUSINESS PAKKET 1 (t.w.v. € 10.000,-)

BUSINESS PAKKET 2 (t.w.v. € 5.000,-)

BUSINESS PAKKET 3 (t.w.v. € 2.500,-)

BUSINESS PAKKET 4 (t.w.v. € 1.000,-)

BUSINESS PAKKET 5 (t.w.v. € 500,-)

BUSINESS PAKKET 6 (t.w.v. € 250,-)



Raadhuisplein 6 | 5981 AT Panningen

theater@dok6.eu

077 462 0452

www.dok6.eu/theater


