
 

 

 
STICHTING DELL’ARTE. 

 
 
U kunt onze stichting financieel steunen.  
 
In het jaar 2007 brengt de Stichting dell’Arte de Nederlandse Muziektheatervoorstelling  
“Gianni Schicchi”, naar de gelijknamige komische opera van Giacomo Puccini negen maal op de 
planken. Drie voorstellingen in Museum van Lien in Fijnaart, drie voorstellingen in de kleine zaal 
van Schouwburg de Kring in Roosendaal en drie voorstellingen in Theater Concordia in Enschede. 
Draagt u onze stichting een warm hart toe en wilt u helpen om deze productie van de grond te 
krijgen? 
 
Dan kunt u deze Muziektheatervoorstelling financieel steunen. Daarmee legt u de basis voor een 
succesvolle, culturele en hoog kwalitatieve voorstelling. 

 
 
U kunt er voor kiezen hoofdsponsor te worden van deze volledig in het Nederlands gezongen en 
gesproken Muziektheatervoorstelling  
Voor een bedrag van € 4.000,00, krijgt u een gratis pagina voor een advertentie in een echte krant  
die gedrukt wordt voor alle bezoekers aan de voorstelling. U krijgt een opname van uw woord en 
beeldmerk op de website van de Stichting Dell’Arte, onder vermelding; Hoofdsponsor. 

 
Verder komt uw woord en beeldmerk over de volledige lengte van de rechterzijkant van de 
raamaffiches en flyers te staan. Deze posters komen ook te hangen in de hal van Schouwburg de 
Kring in Roosendaal, in de ontvangstruimte van Museum van Lien te Fijnaart en in de hal van 
Theater Concordia te Enschede. Tevens ontvangt u 10 toegangskaarten voor de première op 13 
april 2007 in Museum van Lien te Fijnaart, 50 toegangskaarten voor de première op 20 april 2007 in 
Schouwburg de Kring in Roosendaal en 10 toegangskaarten voor de première op 11 mei 2007 in 
Theater Concordia te Enschede. 
 
 
Voor het sponsoren van een hoofdrol ( € 1.500,00 ) in “Gianni Schicchi”, krijgt u een gratis 
advertentie in een echte krant die we laten drukken voor alle bezoekers aan de voorstelling van een 
halve pagina. U krijgt een opname van uw woord en beeldmerk op de website van de Stichting 
Dell’Arte, alsook op de flyers en raamaffiches. Deze posters komen ook te hangen in de hal van 
Schouwburg de Kring en ontvangsthal Museum van Lien te Fijnaart. U krijgt acht toegangskaarten 
voor de première op 13 april 2007 in Museum van Lien te Fijnaart en 15 toegangskaarten voor de 
première in Schouwburg de Kring in Roosendaal op  
20 april 2007 en twee toegangskaarten voor de première op 11 mei 2007 in Theater Concordia in 
Enschede. 
 
 



 

 

 
 
 
Voor het sponsoren van een rol ( € 1.000,00 ) in “Gianni Schicchi” ,krijgt u een gratis advertentie in 
een echte krant van een kwart pagina die we laten drukken voor alle bezoekers aan deze 
voorstelling.  
U krijgt een opname van uw woord en beeldmerk op de website van de Stichting Dell’Arte, evenals 
op de flyers en raamaffiches. De posters komen ook te hangen in de hal van Schouwburg de Kring 
en ontvangsthal Museum van Lien te Fijnaart. U krijgt twee toegangskaarten voor de première van 
de voorstelling in Museum van Lien op 13 april 2007 en zes toegangskaarten voor de première van 
Gianni Schicchi In Schouwburg de Kring in Roosendaal op 20 april 2007.  
 
 
Ook kent de Stichting Dell’Arte een TOI-TOI-TOI SPONSORSCHAP voor deze Nederlandse 
Muziektheatervoorstelling. 
Dit sponsorschap gaat over bedragen van € 50,00 tot € 500,00. Voor dit bedrag krijgt u een 
vermelding in een echte krant die speciaal voor deze voorstelling gedrukt wordt en aan alle 
bezoekers zal worden uitgereikt, onder berichtgeving van; 
 
TOI-TOI-TOI Sponsor van de Stichting Dell’Arte  
voor de muziektheatervoorstelling “ GIANNI SCHICCHI ” 2007. 
 
Bij een Toi-Toi-Toi sponsorschap vanaf € 300,00 krijgt u bovendien een gratis advertentie 
aangeboden van een achtste  pagina in de krant die speciaal voor deze voorstelling gedrukt wordt 
en aan alle bezoekers zal worden uitgereikt plus twee kaarten voor de première op 20 april 2007 in 
Schouwburg de Kring in Roosendaal. 
 
Het is natuurlijk ook mogelijk een donatie te geven voor het tot stand komen van deze productie. 
Dat kan door een eenmalige storting van ten minste € 25,00 op het rekeningnummer van de 
stichting bij de Rabobank 1178.70.064. Vermeld daarbij: Donatie Gianni Schicchi 2007. 
U hebt dan recht op een korting van € 2,50 bij een van de voorstellingen van Gianni Schicchi in het 
theater Schouwburg de Kring in Roosendaal. Als u ook uw e-mailadres vermeldt, houden wij u via 
een nieuwsbrief op de hoogte van de vorderingen van deze productie. 
 
Sponsoring van Dell’Arte 

 
Wordt vriend van de Stichting Dell’Arte: 
Voor een bedrag van € 20,00 per jaar bent u vriend van Dell’Arte. 
Naast de informatie die u over onze stichting ontvangt, wordt u ook op de hoogte gehouden van de 
concerten die gedurende de maanden september t/m mei plaats vinden in de Salon Dell’Arte in 
Kruisland. U kunt zich aanmelden via het secretariaat: 

 
Hans Segers, h.segers@hetnet.nl 
Eiberberg 14 
4708 EP Roosendaal  

 


