WEES ONDERDEEL VAN DIT GRENZELOZE AVONTUUR!

DIAMANTBUURT

Klinkende namen:

Samen met de OBA exploiteren we
per september 2018 een nieuw
cultuurhuis. Midden in de
Diamantbuurt mengt erfgoed en
nieuwbouw zich met culturele
bedrijvigheid, het nieuwe Pestana
Riverside Hotel en broedplaats
Cinetol. Vlakbij de winkels in de Van
Woustraat en het water van de
Amstel.

Claron McFadden

New European Ensemble

Ragazze Quartet

Diamantfabriek

35 JAAR ERVARING
We brengen al jaren theater in de stad
met Ostade A’dam en zijn gegroeid
van 83 stoelen naar 154 stoelen.
Naast de grote zaal hebben we een
studio en café-restaurant/foyer dat
iedere dag open is. Op het plein komt
een terras.

Female Economy | Zina

Fringe Festival

Ruwe Diamant Festival

JEUGD EN JONGEREN
De sterke focus op jeugd breiden we
uit. Meer educatie, koppeling tussen
theater en literatuur, meer dans en
muziektheater voor jeugd. Het
jongerenplatform Go!Go!Go! breidt uit
met meer avonden en
festivalactiviteiten.

Project Solaris in de Stad

De Versnelling van de Stad

Speak Up Debat

MUZIEK EN
MUZIEKTHEATER

Lost Project

In de gehele programmering is er
meer aandacht voor muziek. En het
festival Muziektheaterdagen A’dam
krijgt meer ruimte voor randprogrammering en diverse vormen in het
genre.

Poldertheater

Go!Go!Go!

Kinderstraattheaterdag

DANS
We krijgen dans als nieuwe discipline
in ons aanbod omdat er meer ruimte
nodig is voor talentvolle, jonge
choreografen en dansers. We worden
hét podium voor kleinschalige,
hedendaagse dans in Amsterdam.

Pianoduo Festival
Amsterdam

Maastd Rotterdam

BUURT
BonteHond

Het Kleine Theater
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We produceren zelf theaterprojecten
met kinderen uit de buurt, we werken
met Wijkcentrum De Pijp en met
Combiwel op projecten voor ouderen
en jongeren. We verbinden onze
bezoekers met verbeelding en kennis
over andere perspectieven.

WEES ONDERDEEL VAN DIT GRENZELOZE AVONTUUR!

MISSIE

DEZELFDE AMBITIE?

Met onze passie voor podiumkunsten
brengen we de verbeelding aan de
macht en voeden we het talent van
morgen. Door mensen te raken en een
vonk te creëren stimuleren we actief
burgerschap.

Ben jij ook van mening dat
kunst de geest voedt en
de samenleving verrijkt?
Geloof jij ook dat een
creatieve en artistieke
impuls het vermogen bij
mensen vergroot om
buiten gevestigde
denkkaders te treden en
nieuwe zienswijzen of
gedragswijzen te
ontwikkelen?

ACTIEF BURGERSCHAP
Zoals erkenning van verschil, respect,
wederzijds vertrouwen, acceptatie van
onzekerheid en reflexiviteit. Zelfs voor
de kleintjes.

VOOR WIE
We zijn er voor mensen die graag
breder naar de werkelijkheid willen
kijken. Ons aanbod is voor een kind
van twee tot een bejaarde die al haar
hele leven in de buurt woont.

DOE MEE!
Help mee die vonk over te
brengen. Voor meer
financiële middelen om
van CC Amstel dé
culturele plek van
Amsterdam Zuid te
maken. Een creatieve plek
waar mensen elkaar
ontmoeten.

ALERT REBELS CREATIEF
We zijn nieuwsgierig en hebben
voelsprieten voor trends, alternatieve
structuren en urgente ideeën. We
organiseren out of the box activiteiten
en eigenzinnige programma's waar
vraagtekens bij gezet kunnen worden.
We schudden. We duwen. We houden
onze bezoekers scherp en putten
inspiratie uit betrokkenheid, excellentie
en improvisatie.

✓

Verbind ons als
ambassadeur met je
netwerk.
✓ Als sponsor met ‘n
bijdrage voor een
project.
✓ Met diensten in
natura.
✓ Als mecenas met
financiële steun voor
een programmalijn en
haar makers.

KWALITEIT
Zowel producties als programma's zijn
onderscheidend en spreken de
toeschouwers op meerdere manieren
aan. Naast het artistieke product staat
kwaliteit in onze organisatie ook voor
de aandacht voor elkaar als
medewerkers, als makers en publiek.

VERBINDEN
We verbinden theater met buurt,
artistiek met maatschappelijk, lokaal
met globaal, vertrouwd met
experimenteel. De gemêleerde stad is
voor ons een gegeven. Met
samenwerkingsverbanden geven we
burgers en makers de ruimte en het
draagvlak om het podium te
ontwikkelen.

We nodigen je uit net zo
alert, rebels en creatief te
zijn in wat je hiervoor
terug wilt. Maatwerk is
altijd mogelijk.
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SPONSORMENUKAART
Wat krijg je terug?
Iedere bijdrage is
welkom. Alle sponsoren
en donateurs krijgen
ongeacht het bedrag:
✓

Naamsvermelding
op de website

✓

Een strippenkaart

✓

Uitnodiging voor
het preview event in
juni

✓

✓

Uitnodiging voor
het kerstconcert
De sponsoring is
vrijgesteld van
BTW. We streven
naar lange termijn
afspraken voor
tenminste 3 jaar.

De strippenkaart
CC Amstel heeft
strippenkaarten met
6 vrijkaarten. De
strippenkaart kost 120
euro. De strippenkaart
is een manier om breed
kennis te maken met
ons aanbod en de
disciplines. Dat
stimuleren we graag.
Dus zit de strippenkaart in veel pakketten.
Eenmalige vrije donatie
Je kunt ook een
eenmalige donatie doen
door een bedrag over te
maken via de geefknop
op de website.
Elke donatie is meer
dan welkom!
CC Amstel heeft de
ANBI status. Dat
betekent dat giften van
de inkomstenbelasting
aftrekbaar zijn.

CAMPAGNESPONSOR 25.000 euro

TICKETSPONSOR 2.000 euro

Verbind je naam aan onze buitencampagne
en laat aan heel Amsterdam zien dat je hét
cultuurhuis in de Pijp steunt. Lift mee op onze
kernwaarden voor je merkassociatie!

Profileer je bedrijf en laat je naam
meelopen op de tickets van 3
voorstellingsdata naar keuze. Zo zit je
recht in je doelgroep!

✓
✓
✓
✓

Logovermelding op de ABRI’s
Voor 10 personen een strippenkaart t.w.v.
1.200 euro
10% korting op zaalhuur
Maatwerkmogelijkheden

ZAALSPONSOR 20.000 euro
In de zaal gebeurt het. Je steunt maar liefst
meer dan 20.000 theaterbezoekers per jaar!
✓
✓
✓
✓

De zaalnaam verwijst naar je bedrijf
Voor 10 personen een strippenkaart t.w.v.
1.200 euro
10% korting op zaalhuur
Maatwerkmogelijkheden

STUDIOSPONSOR 10.000 euro
Hier komen spelers vooral repeteren. Je
steunt de talentontwikkeling en kwaliteit van
vele makers! Ook de buurtprogramma’s en de
eigen producties komen in de studio tot stand.
✓
✓
✓
✓

De studionaam verwijst naar je bedrijf
Voor 2 personen een strippenkaart t.w.v.
240 euro
10% korting op zaalhuur
Maatwerkmogelijkheden

NIEUWSBRIEFSPONSOR 10.000 euro
(max 3 nieuwsbriefsponsoren)
Verbind je bedrijfsnaam aan het theater en
communiceer iedere maand met de 4.300
nieuwsbriefontvangers!
✓
✓
✓

Naamsvermelding op de maandelijkse
digitale nieuwsbrief
Voor 2 personen een strippenkaart t.w.v.
240 euro
10% korting op zaalhuur

SPONSOR IN NATURA
Op veel terreinen kunnen wij diensten in
natura goed gebruiken. Denk aan: ICT, drukwerk, notaris, hapjes, bloemen, fotografie etc.
✓

✓

We delen graag via social media hoe blij
we zijn met jouw expertise en producten.
Op Facebook hebben we momenteel
2900 likes.
Maatwerkmogelijkheden
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✓
✓

Je naam op 3 voorstellingstickets
3 strippenkaarten t.w.v. 360 euro

FESTIVAL/EVENTSPONSOR
1.000 euro logo / 200 euro naam
Verbind je bedrijf aan een festival of
buurtprogramma. Maak er de extra
aankleding mee mogelijk en positioneer
jezelf als cultuur en/of buurt
sympathisant!
Komende festivals zijn: De
Muziektheaterdagen A’dam, Amsteldans,
Go!Go!Go! Komende buurtprogramma’s
zijn Aan Tafel!, Stand-Up, Helden,
✓
✓

Je naam of logo op de met-dankaan-banner(s) of stoepborden
Maatwerkmogelijkheden

**** SPECIALE FOCUS! ****
STOELSPONSOR 500 euro
De theaterzaal heeft 154 stoelen. Met
zo’n 280 voorstellingen per jaar van ca
1,5 uur steun jij maar liefst 420 uren
aan cultuur, verbeelding én duurzame
theatertechniek via jouw stoel. Daar ga
je graag op zitten. Jijzelf of een ander.
Realiseer met je stoel één van de 8
bijzondere projecten van dit seizoen!
✓
✓
✓
✓
✓

Je naam op de site
Een strippenkaart t.w.v. 120 euro
Wees onderdeel van het netwerk
Check ook de gele stoel kans!
www.ccamstel.nl/stoelsponsoring

8 MOOIE PROJECTEN
Bouw mee als stoelsponsor.

JEUGD / JONGEREN

Acht projecten
zoeken jou als
stoelsponsor!

1. Stuur een klas naar theater
Stuur alle klassen uit de buurt naar het
theater en laat kinderen een geheel
nieuwe wereld ervaren.

CC Amstel is het nieuwe
cultureel clubhuis van
Amsterdam.

2. Go!Go!Go! redactie
Geef de redactie ruim baan voor de
doorontwikkeling van dit platform
barstensvol jong podiumtalent!

We noemen onszelf ook
een podiumland. Als een
speelse en open metafoor.
Wij willen het kloppende
culturele hart zijn voor en
van de buurt. Een plek
waar mensen elkaar
ontmoeten, samen mooie
dingen maken en samen
genieten en groeien.
Naast zenden is co-creatie
voor ons belangrijk.

COMMUNITY
3. Helden
Verhalen van oude en nieuwe
buurtbewoners krijgen een theatraal
podium met een huiskamertournee.
4. Stand-Up
Buurtjongeren spelen een voorstelling
over thema’s in hun leven. Theater
helpt ze om problemen te bespreken en
te visualiseren.

Bouwen aan zo’n nieuwe
plek, kunnen we niet
alleen. Vandaar dat we
mensen zoeken die met
ons mee willen bouwen.

5. Kijken naar toneel
Met onze toneelcursus wordt kijken
naar toneel nog leuker en interessanter.
We maken theatertheorie toegankelijk
en gezellig!

We hebben 8 projecten,
waar we specifiek jouw
financiële steun voor
zoeken.

MUZIEKTHEATER

Als we ons samen inzetten voor deze bijzondere
plek, creëren we een
geweldige kans om deze
buurt nog mooier en
levendiger te maken. Voor
iedereen. Makers, kinderen, ouders en jongeren.

6. Contextprogrammering
Maak van de Muziektheaterdagen
A’dam een echt festival door bij te
dragen aan contextprogrammering: de
lijm van elk festival!

DANS

Dus wil je een nog
mooiere stad, een stad
waar iedereen de kans
krijgt om creatief te zijn en
waar iedereen de kans
krijgt om van dans, toneel
en muziek te genieten?

7. Amsteldans
Maak dit festival mogelijk en geef
nieuwe dansers uit verschillende
disciplines weer een plek in de stad!

CULTUREEL CLUBHUIS

Bouw dan mee aan ons
nieuwe culturele clubhuis
CC Amstel. Dat kan door
stoelsponsor te worden.
Ga naar de site en meld je
aan!
“Ik geloof, dat creativiteit
mensen verrijkt en dat het
ze meer mens maakt.”
Mark Walraven, directeur

8. CC Amstel
Wil je geen keuze maken voor een
specifiek sponsordoel? Sponsor dan het
hele podiumland en bouw mee aan
deze bruisende culturele plek in de
buurt!
Meer informatie over de projecten:
www.ccamstel.nl/stoelsponsoring
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We hebben 154 stoelen verdeeld over 8 sponsordoelen. Lees op www.ccamstel.nl/stoelsponsoring meer
over de sponsorprojecten en kies een stoelnummer door over de stoelen te scrollen. Met het invullen van
het online sponsorformulier, word je voor 500 euro stoelsponsor. Sponsor een stoel alleen of samen met
je vrienden, zakelijk of privé. We heten je graag welkom in het netwerk van stoelsponsoren. Bouw mee
aan dit grenzeloze avontuur voor de stad en de buurt!

INFO EN CONTACT
www.ccamstel.nl
Cullinanplein 1
1074 JN Amsterdam
020 – 671 24 17
sponsoring@ccamstel.nl
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