TWEEDE EDITIE
DOMMELTHEATER
STEEKT VAN WAL
Dommeltheater: geen water te diep !

In de week na de vaartocht zijn
veel lovende reacties verschenen in de pers, op het plaatselijke
TV kanaal (Omroep Dommelland) en op
Internet.

Vorig jaar beleefde Boxtel een even verrassende als meeslepende ouverture van het
Dommeltheater. Laaiend enthousiasme bij

Brabants Dagblad
(Regio ‘s-Hertogenbosch e.o., 23-9-2013):
“Rijendik voor Boxtels Dommeltheater”
“Volop enthousiasme, zowel bij het
publiek als bij de deelnemers die met
vaak prachtige creaties over de Dommel
voeren”
Brabants Centrum
(Nieuwsblad Boxtel e.o., 26-9-2013):
“Boxtel leeft zich creatief uit”, “Artistieke
vloot geeft Dommel weer glans”
“Verhalende vloot van Dommeltheater
brengt honderden mensen op de been”
“Dommel creatieve inspiratiebron
voor Boxtels talent”
Mooi Boxtel
(Internet, 22-9-2013):
“Eerste editie Dommeltheater
daverend succes”

Als de Dommel kon vertellen…

SYMFONIE
Bij het bepalen van het kernthema voor
de tweede Dommelvloot heeft de organisatie zich laten leiden door de creatieve
uitspattingen van de deelnemers in de
eerste editie.
Het gekozen onderwerp ’Symfonie’
brengt ongetwijfeld weer een golf van
beweging in beeld. Want behalve vocaal
en instrumentaal staat het onderwerp
voor compositie, harmonie en welluidendheid.
Kortom, met een veelstemmige samenklank zullen de deelnemers op en
rondom het water ongetwijfeld weer
voor een aangenaam klinkend spektakel
zorgen.

zowel de 18 deelnemende groepen op het
water als het talrijke publiek langs de kant.
Het evenement in hartje Boxtel kon de toets
der kritiek ruimschoots doorstaan en haalde op alle fronten een lovende pers. Reden
voor de organisatie om de tweede editie van
het onnavolgbare schouwspel volgend jaar
op de rol te zetten. Zondag 27 september
2015 beleeft Boxtel wederom het spektakel
van het Dommeltheater. Aan het kernthema
’symfonie’ kunt u een passende samenklank
verbinden door als gewaardeerde sponsor
van het evenement op te treden.
Als ondersteuner van het spraakmakende
watertheater kan een keuze gemaakt worden
uit een tweetal sponsorpakketten, waarvan
de samenstelling op de laatste pagina is te
herleiden. Voor het pakket Dommel-Snoek richt
de organisatie zich op een speciale sponsor.
Het andere pakket (Dommel-Baars) is
bedoeld voor het bedrijfsleven.
De Stichting Dommeltheater rekent
ook nu op een breed gedragen
financiële impuls. Men krijgt er
wat voor terug.
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Ferdy Steger
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Piet van Oers

DOMMEL-SNOEK

Een andere mogelijkheid is lid worden van
de Club Zwaanse Brug. In dat geval betaalt
u een bijdrage van € 100,-. Personen die zich
in de kring scharen van Vrienden van
het Dommeltheater, betalen een
bijdrage van € 15,-.
De organisatie rekent erop
voldoende ondersteuning te
vinden bij het lokale bedrijfsleven. Potentiële sponsoren en
andere ondersteuners kunnen hun
keuze uit nevenstaande pakketten
kenbaar maken bij secretaris Rob Margry van
de Stichting Dommeltheater, Molenstraat 12,
5281 JP Boxtel. Email:
info@dommeltheater.nl

(speciale sponsor)
* Bij iedere vorm van PR wordt de naam van de sponsor vermeld (programmaboekje, advertenties, website, poster, evt.
facebook).
* Voorafgaande aan het evenement vaartocht over het parkoers en vooraanstaande locatie voor het gadeslaan van het
Dommeltheater. Maximaal 10 personen.
* VIP-arrangement tijdens de tocht. Op nader te bepalen locatie ontvangst met hapje/drankje. Maximaal 10 personen.
* Afterparty: drankje, 2 bonnen p.p.

DOMMEL-BAARS
* Naamsvermelding bij PR-uitingen op de website (naam en
logo) en evt. facebook.
* VIP-arrangement tijdens de tocht. Op nader te bepalen locatie ontvangst met hapje/drankje. Maximaal 8 personen.
* Afterparty: drankje, 2 bonnen p.p.

CLUB ZWAANSE BRUG
* Vermelding programmaboekje (toegezonden).
* Afterparty: 2 bonnen (max. 4 personen).

VRIEND
DOMMELTHEATER
* Toezending programmaboekje
* Twee bonnen Afterparty

TWEEDE EDITIE
DOMMELTHEATER
STEEKT VAN WAL
VAAR MEE OP ZONDAG 27 SEPTEMBER 2015
Het grandioze succes van de
ouverture vorig jaar galmt nog
na. De organisatie van het
Dommeltheater steekt van wal
met de tweede artistieke vloot
over de rivier in hartje Boxtel.
Zondag 27 september 2015
beleeft de creatieve vaartocht
zijn reprise. Van de deelnemers wordt verwacht dat
zij op creatieve wijze uiting
geven aan het gekozen
kernthema:
’Symfonie’.

