Dit document wordt u aangeboden door:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
klik hier voor meer artikelen

Cultuur

Schouwburg Amphion is
méér dan theater alleen
Onlangs uitgeroepen tot ‘Het
Beste Theater van 2012’ bewijst Schouwburg Amphion
dat het midden in de samenleving staat en ook zeer geschikt
is als decor voor evenementen
van ondernemers. De mogelijkheden voor bedrijven om
zich te profileren bij Amphion
zijn zeer divers.
Amphion beschikt over een buitengewoon bekwaam en enthousiast team – zowel op horeca en technisch gebied – dat
met u meedenkt én maatwerk levert voor
de organisatie van uw zakelijk evenement.
Ook in de culturele sector is men meer
dan voorheen erop voorbereid om inkomsten te genereren, nu de overheidssubsidies noodgedwongen ingedamd worden.
Op deze ontwikkelingen wordt actief ingespeeld door het theater met de komst van
commercieel manager Maureen Schiphorst die actief het bedrijfsleven en andere
organisaties benadert voor samenwerkingen.

• Voorstellingsvennoot
Uw bedrijfsnaam wordt gekoppeld aan een
gekozen voorstelling. Uw naam wordt vermeld in de seizoensbrochure, op de entreebewijzen en in de speciaal gereserveerde
foyer van ons theater.

• Stoelsympathisant

Deze samenwerkingen zijn bijvoorbeeld:

Adopteer een stoel en uw bedrijfsnaam en
de naam van uw website worden vermeld
op een naamplaatje op de achterzijde van
de stoel.

• Partnership:

• Groepsarrangementen

Als cultureel partner van Amphion kunt u
zich in Doetinchem en de regio profileren.
Bovendien kunt u inhoud geven aan uw
relatiebehartiging door uw relaties mee te
nemen naar een voorstelling.

Samen met uw collega’s of zakelijke relaties een complete avond uit? Kies uit één
van de vele voorstellingen en combineer
dit met een borrel- of dinerarrangement.

• Culturele Business Club
Commercie en Cultuur komen in een informele sfeer met elkaar in contact, zowel
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privé als zakelijk met als doel de zakelijke
contacten te versterken.

Theater van het Jaar
Het succesvolle regiotheater uit Doetinchem nam de stoel over van de Goudse
Schouwburg, de winnaar van vorig jaar, en
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mag deze prijs voor de periode van één
jaar in zijn bezit houden. Amphion liet met
het winnen van de prijs de andere genomineerden achter zich: Theater Diligentia uit
Den Haag, Parktheater uit Eindhoven,
Zaantheater uit Zaandam en de Rijswijkse
Schouwburg.
De jury roemt Schouwburg Amphion, vorig
jaar ook al genomineerd, om zijn enorme
gastvrijheid, voor zowel publiek als bespelers. “Het gebouw heeft een zeer klantvriendelijke uitstraling, is smaakvol en comfortabel en een persoonlijke benadering van
publiek, crew en artiesten staat voorop”, aldus juryvoorzitter Erwin van Lambaart.
“Het theater is altijd bereid mee te denken,
is flexibel en bij boeken van de voorstellingen worden risico’s niet uit de weg gegaan,
maar juist gezien als avontuur. Het theater
straalt een enorme positieve energie uit, die
in deze tijd zo hard nodig is.” �
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