2020 30E EDITIE

MET OP ZONDAGAVOND DE JUBILEUMFINALE

"JACK'S AMEEZING” 30 JAAR LEVENSLIED
MET SPECIALE ARTIESTEN!

SPONSORPAKKETTEN 2020
ZILVER

G 1.250,- (excl. btw)

• 2 x uitnodiging op het speciale, overdekte sponsor-podium naast de catwalk.
Zowel op zaterdag als zondag is dit inclusief hapjes en drankjes.
• Logovermelding op LED-walls rondom het terrein.
• Naamsvermelding: website, programmaboekje, aankondigingsadvertentie en
bedankadvertentie in diverse kranten.

GOUD

ALL-INCLUSIVE WEEKEND
ZA 6 & ZO 7 JUNI 2020
PIUSPLEIN/PALEISRING
Het Festival van het Levenslied is al meer dan
29 jaar het grootste gratis festival van het
Nederlandstalige lied. Jaarlijks komen tienduizenden
mensen af op artiesten van formaat, zoals Jan Smit,
Frans Bauer, Rob de Nijs en René Froger, maar de
handen gaan ook op elkaar voor nieuw talent.

www.festivalvanhetlevenslied.nl

• 4 x uitnodiging op het speciale, overdekte sponsor-podium naast de catwalk.
Zowel op zaterdag en zondag is dit inclusief hapjes en drankjes.
• Logovermelding op LED-walls rondom het terrein.
• Naamsvermelding: website, programmaboekje.

PLATINA

G 3.750,- (excl. btw)

• 6 x uitnodiging op het speciale, overdekte sponsorpodium naast de catwalk.
Zowel op zaterdag als zondag is dit inclusief hapjes en drankjes.
• Logovermelding op LED-walls rondom het terrein.
• Naamsvermelding: website, programmaboekje.
• Logo groot op de posters.
• Logo op sponsortoren direct naast het podium.
• Uw naam gekoppeld aan een artiest: de artiest wordt op het podium en in
het programmaboekje aangekondigd met uw bedrijfsnaam.

TWEE DAGEN ALL-INCLUSIVE GENIETEN
Het Festival van het Levenslied wordt belangeloos georganiseerd door regionale ondernemers. Maar zonder u zijn we
nog nergens. Het festival is niet mogelijk zonder uw donatie.
Word daarom sponsor! U krijgt er veel voor terug.
Dit jaar beleven we de 30e editie! Wat ooit kleinschalig begon,
is uitgegroeid tot de trots van Tilburg. Deze mijlpaal wordt
natuurlijk uitgebreid gevierd. U zult, op typisch Tiburgse wijze,
verrast worden! Na het grote succes van de afgelopen jaren
zal het Jacks Casino Festival van het Levenslied ook in dit
jubileumjaar weer een vleugje klassiek krijgen. Niet alleen staan
de succesvolste Nederlandstalige artiesten op het podium, maar
ook het 50-koppig Euregio Jeugdorkest. Dit orkest bestaat uit
zeer getalenteerde jongeren uit Nederland en Vlaanderen.

Zij zullen een aantal van de artiesten begeleiden en zullen,
tussen de optredens van artiesten door, ook bekende, toegankelijke, licht-klassieke stukken ten gehore brengen. Met deze
bijzondere combinatie blijft het Festival van het Levenslied zich
onderscheiden van andere festivals.
Het hele programma op één groot podium met een hoogstaand
orkest en een overdekt sponsordeck. Het belooft een verrassend
mooi weekend te worden. Dat mag u niet missen! U en uw
relaties kunnen zowel zaterdagavond, vanaf 19.30u, als zondagmiddag, vanaf 14.30u, van zeer nabij het optreden meemaken van
bekende artiesten. Hapjes, drankjes en gezelligheid op uw eigen
overdekte sponsordeck zijn het hele weekend inclusief. Mooier en
specialer kunnen we het niet maken.

SPONSOR WORDEN? MAIL DAN NAAR: INFO@FESTIVALVANHETLEVENSLIED.NL EN DOE MEE!

PLATINA PLUS

G 10.000,- (excl. btw)

Als Platina, met als extra:
• Adoptie van het 50-koppige Levenslied-orkest. U wordt naamgever van het
grootste Levenslied-orkest. Tijdens het festival wordt vele malen het orkest
genoemd met uw bedrijfsnaam erbij vermeld. Ook wordt in alle uitingen uw
bedrijfsnaam gekoppeld aan het orkest (website, programmaboekje, posters,
enzovoort).
MET DIT PAKKET BENT U TEVENS ORKESTSPONSOR!

FACEBOOK

festivalvanhetlevenslied

INSTAGRAM

festivalvanhetlevenslied

DESIGN: WWW.COMMPANION.NL

ONTMOET KLASSIEK

JACK’S CASINO
FESTIVAL VAN HET LEVENSLIED
30 JAAR!

G 1.900,- (excl. btw)

