
 

 

 

Harmonie St Antonius Heusden presenteert: 

“Full Colour” 

 
          Heusden, mei 2017 

Geachte mijnheer/mevrouw, 

 

In juli 2017 trakteert Harmonie St. Antonius u op een groots en kleurrijk concert. Tijdens dit 

concert met de naam “Full Colour” gaan we door middel van muziek, zang, dans, licht, geluid 

en visuele aspecten een sfeervol en spetterend muziekprogramma presenteren waarbij 

kleuren centraal staan. Kleuren kunnen vele emoties uitdrukken. Denk hierbij aan nummers 

als “Purple Rain”, “De Zee”, “Zwart-wit” en “True Colours”. Ook de moderne klanken van 

“Sky on fire” en “Uptown Funk” komen voorbij.  

 

Het concert zal plaatsvinden op vrijdag 7 juli en zaterdag 8 juli in de speciaal omgetoverde 

feesthal, gelegen aan de Beemdstraat in Heusden. 

 

Wij bieden u graag de mogelijkheid om samen met ons dit kleurrijke evenement tot een 

succes te brengen middels sponsoring. 

Natuurlijk bieden wij u ook een tegenprestatie. Een overzicht van de sponsormogelijkheden 

vindt u in de bijlagen van deze brief. 

 

Wij hopen dat u Harmonie St. Antonius een warm hart toedraagt en dat wij op uw steun 

mogen rekenen om samen een geweldig concert te mogen neerzetten!  

 

Hebt u andere ideeën over sponsoring van dit kleurrijke evenement, dan komen wij deze 

graag met u bespreken. 

 

Wij zien uw reactie graag vóór 28 mei 2017 tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens de sponsorcommissie  “Full Colour” 

 

Twan Joosten       06 – 1087 4519 

Marlies Vervoordeldonk    06 – 4608 5724 

Suzan van der Loo     06 – 5396 5518 

E-mail: sponsoring@harmonieheusden.nl 

 

 

Reacties kunnen middels het opgaveformulier in bijlage 2 per e-mail worden toegezonden. 

Telefonisch contact opnemen is uiteraard ook mogelijk. 

 



Bijlage 1 

Sponsormogelijkheden “Full Colour” 

 

 

Pakket Full Colour 

- 4 toegangskaartjes voor één avond naar keuze; 

- Uw bedrijfslogo wordt op de flyer vermeld*; 

- Uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam worden vertoond op een beeldscherm in 

de zaal voor aanvang en na afloop; 

- Sponsoring van een nummer – uw bedrijfsnaam in beeld bij een nummer; 

- Logo en een directe link naar uw bedrijfswebsite op de website van 

harmonie St. Antonius (www.harmonieheusden.nl). 

Kosten € 250,00 

 

Pakket Rood         

- Uw bedrijfslogo wordt op de flyer vermeld*; 

- Uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam worden vertoond op een beeldscherm in 

de zaal voor aanvang en na afloop; 

- Sponsoring van een nummer – uw bedrijfsnaam in beeld bij een nummer; 

- Logo en een directe link naar uw bedrijfswebsite op de website van 

harmonie St Antonius (www.harmonieheusden.nl). 

Kosten: € 150,00 

 

Pakket Oranje       

- Uw bedrijfsnaam wordt op de flyer vermeld*; 

- Uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam worden vertoond op een beeldscherm in 

de zaal voor aanvang en na afloop. 

Kosten: € 100,00 

 

 Pakket Groen       

- Uw bedrijfsnaam wordt op de flyer vermeld*; 

- Uw bedrijfsnaam wordt vertoond op een beeldscherm in de zaal voor 

aanvang en na afloop. 

Kosten: € 50,00 

 

Pakket Blauw     

- U heeft zelf een voorstel voor sponsoring. Alle donaties zijn welkom. 

 

 

* Voor vermelding op de flyer verzoeken wij u te reageren vóór 28 mei a.s. om er zeker van te zijn 

dat uw bedrijfsnaam of logo ook daadwerkelijk op de flyer geplaatst kan worden i.v.m. tijdig 

verspreiden van de flyers in Heusden en omgeving. 

 

http://www.harmonieheusden.nl/
http://www.harmonieheusden.nl/


Bijlage 2 

 

Opgaveformulier Sponsormogelijkheden “Full Colour” 

 

 

Naam bedrijf  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Contactpersoon ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Adres bedrijf  ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail   ……………………………………………………………………………………………………. 

 

Wij sponsoren graag Full Colour met het aangekruiste pakket: 

 

 Pakket Full Colour*  € 250,00 

 

 Pakket Rood*    € 150,00 

 

 Pakket Oranje*  € 100,00 

 

 Pakket Groen   €  50,00 

 

 Pakket Blauw   eigen voorstel 

 

 

Wij verzoeken u vriendelijk het bedrag van uw keuze voor 20 juni 2017 over te maken op:  

 

bankrekeningnummer: NL72RABO0167.8412.54   

ten name van:   Harmonie St. Antonius 

 

 

Naam   …………………………………………………….. 

Datum   …………………………………………………….. 

Handtekening  …………………………………………………….. 

 

 

Wij verzoeken U vriendelijk dit formulier te mailen naar: 

sponsoring@harmonieheusden.nl 

Of per post:  Den Plak 3 5725 CD Asten-Heusden 

 

*Indien u kiest voor pakket full colour, rood of oranje graag uw bedrijfslogo en webadres 

voor 28 mei 2017 mailen naar: sponsoring@harmonieheusden.nl 


