Sponsormogelijkheden

een productie van Spot 11 voor

Rent de Musical en Spot11
Op donderdag 7, zaterdag 9 en zondag 10 oktober 2021 presenteert Spot 11 bij The Inside in
Oisterwijk de musical ´RENT’! De opbrengst van de show gaat naar het goede doel Muziekids!
De Musical is gebaseerd op Puccini’s opera La Boheme en vertelt het verhaal van een groep jonge
kunstenaars in een tijd waarin het HIV-virus nog een doodvonnis betekende. Geconfronteerd met
armoede, creativiteit, relaties, verslaving en verlies, proberen ze ieder op eigen wijze de essentie van
het leven te vatten in beeld, woorden en muziek. In een jaar tijd leren acht vrienden op hun weg naar
volwassenheid een belangrijke les: Leef iedere dag alsof het je laatste kan zijn!
Initiatiefnemers Sem van den Borne en Liza van Eerden hebben een dubbelrol in dit project. Ze
spelen niet alleen Roger en Mimi maar nemen de rol van regisseur en choreograaf op zich. Ze zijn in
hun nopjes dat ze “hun” musical nu eindelijk zelf op de planken gaan brengen. Vaak zijn acteurs lid
van de amateurvereniging die gevestigd is in hun woonplaats. Ze willen talentvolle theateramateurs
nu de kans bieden om samen te spelen met collega’s uit een grotere regio om daarmee meer
spelervaring op te doen en hun netwerk en portfolio te vergroten.
Sem vertelt “Al jaren ben ik enorm fan van Rent. Het is gewoonweg een ongelooflijke vette musical,
rauw en intens met muziek die tijdloos is. Ik heb altijd de rol van Roger willen spelen en dat dit nu
echt gaat gebeuren kan ik bijna niet geloven. In mijn collega Liza vond ik mijn partner in crime met
haar passie voor de rol van Mimi. We willen de musical echt samen met een cast maken die net zo
enthousiast zijn als wij.”
Natuurlijk hoort bij een unieke musical als deze een locatie die Rent
ademt. The Inside in Oisterwijk was daarmee een schot in de roos. Een
perfecte industriële entourage, gelegen in Brabant, met de mogelijkheden
die we zochten. De balustrade die rondom de hele zaal aanwezig is maakt
het mogelijk om de cast, het ensemble en de band met elkaar te
verbinden en toch de ruime opzet van een oude muziekuitgeverij in New
York uit te kunnen stralen. Tegelijkertijd biedt de locatie goede
morgelijkheden contact te maken het publiek en hen het gevoel te geven
dat ze in de musical zitten.
Sem en Liza hebben samen met eventmanager Marsha Damen Spot 11
opgericht. Een nieuwe vereniging waarmee ze de voorstelling willen
realiseren. Spot 11 wil met hun passie ook graag iets voor iemand anders
betekenen. Daarom gaat de opbrengst van deze musical naar Muziekids,
een stichting die kinderen die chronisch ziek zijn op een mooie manier in
contact brengt met muziek. “Als we met het bereiken van onze droom
weer andere mooie dingen mogelijk kunnen maken, dan is de cirkel wel
rond.” aldus Liza en Sem.
Muziekids
Door het steunen van Rent de Musical steun je automatisch Muziekids! De opbrengst van onze
productie gaat namelijk naar dit goede doel.

“De hele dag lopen er zusters en doktoren om het patiëntje
heen om te vragen hoe het met hem of haar gaat. In het
ziekenhuis ben je niet Jeroen, maar ‘zieke Jeroen’. De ziekte
is onderdeel van de identiteit geworden. Maar als je de
Muziekids Studio binnenloopt en muziek begint te maken,
valt dat ziek zijn weg en dan is daar weer Jeroen!
Stichting Muziekids wil afleiding, ontspanning en plezier bieden, het stressniveau verlagen en het
genezingsproces stimuleren.
Stichting Muziekids bouwt, onderhoudt en exploiteert ruimtes in ziekenhuizen waar kinderen die in
die zorginstelling moeten verblijven of er op bezoek zijn, muziek kunnen maken en beleven.
De Muziekids Studio is het muzikale hart van het ziekenhuis met een positieve uitstraling op de gehele
omgeving. In de Muziekids Studio’s begeleiden ervaren studioleiders en musicerende vrijwilligers op
professionele wijze de jeugdige patiënten, om ze zo even de stress van het ziek zijn, de pijn, angst en
het gemis van thuis te doen vergeten.”
Doelgroep
Spot 11 richt zich met Rent de Musical op de provincie Noord-Brabant. Met een locatie centraal
gelegen in Oisterwijk en een cast, crew en band die afkomstig en woonachtig zijn van Bergen op
Zoom tot Eindhoven hebben ze een potentieel groot bereik. De deelnemers aan de productie zijn
zowel amateurs als semiprofessionele acteurs/vocalisten en muzikanten. Ze krijgen begeleiding van
een regisseur, choreograaf, zangcoach, live band en eventmanager maar ontwikkelen en maken de
musical met elkaar.
Onze kanalen

www.rentdemusical.nl

facebook.com/Rent-de-Musical

@rentdemusical

Sponsorpakketten
Naamsponsor - ……. presents ‘Rent de Musical’
€ 2000,• Uw bedrijfsnaam in de eventnaam
• Uw bedrijfslogo op de poster
• Uw bedrijfslogo op twee banners naast het podium, groot formaat (bereik van 675 personen)
• Uw bedrijfslogo met tekst in ons programmaboekje, volledige pagina A5
• Uw bedrijfslogo op onze website
• Introductie op onze social media kanalen (potentieel bereik van 8000 personen)
• 20 eerste rang toegangstickets of een VIP tafel voor 10 personen
Goud sponsorpakket – Steun Rent & Muziekids
€ 1000,• Uw bedrijfslogo op de poster
• Uw bedrijfslogo op twee banners naast het podium, medium formaat (bereik van 675
personen)
• Uw bedrijfslogo met tekst in ons programmaboekje, 1/2 pagina A5
• Uw bedrijfslogo op onze website
• Introductie op onze social media kanalen (potentieel bereik van 8000 personen)
• 10 eerste rang toegangstickets
• Welkomstdrankjes voor u en uw gasten
Zilver sponsorpakket - Steun Rent & Muziekids
€ 300,• Uw bedrijfslogo op twee banners naast het podium, klein formaat (bereik van 675 personen)
• Uw bedrijfslogo met tekst in ons programmaboekje, 1/4 pagina A5
• Uw bedrijfslogo op onze website
• Introductie op onze social media kanalen (potentieel bereik van 8000 personen)
• 6 eerste rang toegangstickets
• Welkomstdrankjes voor u en uw gasten
Brons sponsorpakket – Steun Rent & Muziekids
€ 150,• Uw bedrijfslogo met tekst in ons programmaboekje, 1/4 pagina A5
• Uw bedrijfslogo op onze website
• Introductie op onze social media kanalen (potentieel bereik van 8000 personen)
• 2 eerste rang toegangstickets
• Welkomstdrankjes voor u en uw gasten
Sponsor in natura – word onze ‘hofleverancier’!
Help ons deze productie waar te maken. Tegenprestaties in overleg.

VIP tafel – Laat je in de watten leggen tijdens de show!
€ 100,- per persoon of € 350,- voor een tafel van 4 personen
• Toegangsticket met een tafel op de balustrade
• Onbeperkt aantal drankjes tijdens de show
• Feestelijke hapjes
• Meet & greet met de cast
RENT & Friends – Word vrienden met onze cast!
€ 30,- per persoon
• Inclusief eerste rang toegangsticket
• Welkomstdrankje
• Fotomoment met de cast

Contact
Wilt u meer informatie over onze sponsorpakketten of samen de mogelijkheden bekijken?
Neem dan contact op met eventmanager Marsha Damen via info@rentdemusical.nl of 0627494410.

