
THEATER DE SPIEGEL ZWOLLE

DOE MEE ALS JE DURFT!  
WWW.FRIONFESTIVAL.NL

SPONSOR HET TALENT WAAR ZWOLLE 

VAN RAAKT



HOOFDSPONSOR
PAKKETKOSTEN: € 3.000,- 

Pakket: Het basispakket bevat in ieder geval 
de onderstaande onderdelen maar is aan  
te passen aan de individuele wensen van  
de hoofdsponsor.

•  Vermelding als hoofdsponsor op de website  
van het festival  www.frionfestival.nl. 

•  Vermelding als hoofdsponsor in alle reclame 
uitingen voorafgaand aan het festival.

•  Vermelding als hoofdsponsor op aanwezige 
banners tijdens festival. 

•  Projectie bedrijfsnaam in de  
Rabotheaterzaal. 

•  Frion sponsordiner voor 10 personen  
(geeft uw gasten ook toegang  
tot de markt en de voorstelling).

• 10 extra relatiekaarten voor de markt  
 en de voorstelling. 
•  Vermelding als hoofdsponsor in de dank

advertentie in de lokale periodieken / kranten.

SPONSORPAKKETTEN

SUBSPONSOR 

PAKKETKOSTEN: € 1.500,-

U krijgt als subsponsor:
•  Vermelding op de website van het 
 Frion Festival www.frionfestival.nl.
•  Vermelding als subsponsor in alle reclame 

uitingen voorafgaand aan het festival.
• Vermelding als subsponsor op aanwezige 
 banners tijdens festival.
• Projectie bedrijfsnaam in de Rabo Theaterzaal.
• Frion sponsordiner voor 8 personen  
 (geeft uw gasten ook toegang tot de markt  
 en de voorstelling).
• 8 extra relatiekaarten voor de markt  
 en de voorstelling.
•  Vermelding als subsponsor in de dank

advertentie in de lokale periodieken / kranten.

VAN HET
TALENT

SPONSOR HET 
FESTIVAL EN RAAK

Dit jaar maakt Zwolle opnieuw kennis met het Frion Festival. Een festival voor 
iedereen voor mensen met of zonder beperking.  De cliënten van Frion vervullen 
natuurlijk de hoofdrol in dit fantastische spektakel!

DINERSPONSOR

PAKKETKOSTEN: € 1.000,-

U krijgt als sponsor:
•  Vermelding als sponsor op de website van  

het festival www.frionfestival.nl.
•  Vermelding als sponsor in alle reclame  

uitingen voorafgaand aan het festival.
•  Vermelding als sponsor op aanwezige  

banners tijdens festival.
•  Frion sponsordiner voor 6 personen  

(geeft uw (tafel)gasten ook toegang tot  
de markt en de voorstelling).

• 6 extra relatiekaarten voor de markt  
 en de voorstelling.
•  Vermelding als sponsor in de dankadvertentie 

in de lokale periodieken / kranten.

DINERKAARTEN

Uiteraard kunt u er ook voor kiezen losse  
kaarten te kopen voor het Frion sponsordiner.  
De kaarten geven u tevens toegang tot de 
theatervoorstelling en de markt. Een uitstekende 
manier om te netwerken. 
Kosten kaart Frion sponsordiner: 
 € 125,- per stuk
Er is in dit geval geen sprake van een  
gereserveerde tafel of stoelen.

LOSSE KAARTEN  

VOOR DE VOORSTELLING EN DE MARKT

U kunt ook met uw familie de markt en  
theatervoorstelling bezoeken.  
U bent van harte welkom !
Prijs voor losse kaartjes : € 15,- per stuk.  
Uw kinderen tot 10 jaar kunnen gratis mee. 

HOOFDSPONSOREN



MEER INFO

Frion Festival is een initiatief van de Stichting 
Vrienden van Frion. Het bescheiden vermogen 
van de Stichting wordt ingezet voor het 
verwezenlijken van kleine wensen van cliënten 
van de Frion. Vrienden van Frion tekenen voor 
de organisatie met wethouder van cultuur, 
Nelleke Vedelaar, als ambassadrice van dit 
unieke festival.

Het door en voor cliënten van Frion 
georganiseerde festival stelt zich ten doel een 
jaarlijks terugkerende leuke bezigheid te zijn 
voor de cliënten. Hoofddoel van dit evenement 
is geld inzamelen om wensen van cliënten van 
Frion te vervullen: extraatjes voor de cliënten 
zoals uitjes en het ondersteunen van hobby’s, 
ook op het gebied van theater en muziek met 
het Frion Festival als podium. 

Het jaarlijkse sponsorevenement bij Theater 
de Spiegel bestaat uit een markt, een theater
voorstelling en een sponsoren diner met 
een veiling. Op de markt worden producten 
verkocht die gemaakt zijn in de verschillende 
werkplaatsen en/of ateliers.  
Er is een spetterende muzikale show in de grote 
Rabozaal, waarin artiesten vanuit Frion op 
het toneel staan samen met bekende Zwolse 
artiesten. Het sponsoren diner heeft tussen 
de gangen door een veiling van keramiek en 
schilderijen gemaakt door kunstenaars van 
“Kunstlijn 3” van het Frion. 

Frion is een organisatie, die ondersteuning biedt 

aan mensen met een verstandelijke beperking. 

Het werkgebied van Frion is Zwolle en Noordwest-

Overijssel en ze hebben ongeveer 950 cliënten.

SPONSORCOMMISSIE 

Mocht u het festival op een voor u meer passende wijze financieel willen ondersteunen,  
dan verkennen we graag deze mogelijkheden met u.  
Contactpersonen: Jan Watze Zijffers janwatze.zijffers@gmail.com,  
Wilco Scheffer w.scheffer@bdgzwolle.nl, Jelger de Kroon dekroon@durettrip.nl. 

Stichting Vrienden van Frion
Kees van der Pol
Govert Flinckstraat 31
8021 ET Zwolle
038  467 1000


