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Klundert, januari 2023 
 
 
Geachte ondernemer, 
 
Muziekvereniging Determinato presenteert een uniek theaterproject met als thema De 
Leeuwenkoning. Het verhaal van De Leeuwenkoning wordt als hoorspel verteld in combinatie 
met livemuziek. Daarbij zal het op bijzondere wijze uitgebeeld worden door de wereldberoemde 
zandkunstenaar Gert van der Vijver, beter bekend als De Zandtovenaar.  
 
Dit event met twee voorstellingen (op zaterdagavond 1 april en op zondagmiddag 2 april 2023) 
wordt gehouden in de sporthal van De Niervaert, welke voor deze gelegenheid wordt 
omgebouwd tot een groot theater helemaal in Afrikaanse sfeer, compleet met tribune voor 500 
personen publiek, een groot podium voor orkest, koor en solisten met daarboven een groot 
videoscherm waarop het verhaal uitgebeeld zal worden door middel van zandschilderkunst.  
 
De Zandtovenaar zal in het midden van de zaal op een prominente manier opgesteld staan met 
zijn speciale zandbak die op spectaculaire manier wordt uitgelicht. Door middel van 
zandschilderkunst zal het verhaal op magische wijze worden uitgebeeld met zand, uitgestrooid 
op een van onderen verlichte glasplaat en geprojecteerd op een groot scherm boven het orkest. 
De zandtekeningen wijzigen steeds waardoor het verhaal tot leven wordt gebracht. 
 
De muziek wordt live gespeeld door het fanfareorkest, bestaande uit zo’n 70 muzikanten. Verder 
werken mee de drummerij als djembégroep en het popkoor van Determinato. Er zijn voor deze 
productie speciale nummers gearrangeerd. De liedjes zullen vertolkt worden door een aantal 
regionaal bekende solisten samen met orkest, djembégroep en koor van Determinato. Alles 
wordt op professionele manier uitgelicht en versterkt door Famous AVL. 
 
Dat er forse investeringen gedaan moeten worden om dit alles op een professionele manier voor 
het voetlicht te brengen, dat zal duidelijk zijn. Met de kaartverkoop hopen we natuurlijk een 
groot deel op te kunnen vangen. Verder hebben we uiteraard subsidie aangevraagd en zijn we op 
zoek naar sponsoren. 
Vandaar ook dit schrijven. 
 
Graag willen we deze unieke en mooie productie onder uw aandacht brengen met de vraag of u 
dit project mee zou willen sponsoren. Hiervoor hebben we verschillende sponsorpakketten 
samengesteld. In de bijlage vindt u de diverse mogelijkheden. 
 
Een dezer dagen zal er contact met u opgenomen worden of u deze productie mee wilt 
ondersteunen. 
 
Hebt u vragen, dan bel of mail ons gerust: telefoon 06-43694329 of e-mail info@determinato.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het projectteam van Muziekvereniging Determinato Klundert: 
Thijs van den Berge, Adrienne Mutsaers en Anjo van Tilborgh 
 
 
 
 
Bijlage: sponsorpakketten voor productie De Leeuwenkoning met De Zandtovenaar  
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SPONSORPAKKETTEN 
 

MUZIEKTHEATERPRODUCTIE DE LEEUWENKONING 
zaterdagavond 1 april en zondagmiddag 2 april 2023 
 
 

Pakket A:  
• Kosten: € 50,00 
• Naamsvermelding in programmagids 
• Logo op beamerpresentatie voor de show en tijdens de pauze  
 
 

Pakket B:  
• Kosten: € 150,00 
• Logo met naamsvermelding op website met link naar site 
• Naamsvermelding in programmagids 
• Logo op beamerpresentatie voor de show en tijdens de pauze 
• Twee gratis toegangskaarten* (twee gereserveerde plaatsen op de tribune) 
• Twee pauzeconsumpties 
 
 

Pakket C:  
• Kosten: € 250,00 
• Logo met naamsvermelding op de website met link naar site 
• Naamsvermelding in programmagids 
• Logo op beamerpresentatie voor de show en tijdens de pauze 
• Logo met naamsvermelding op banner in concertzaal 
• Vier gratis toegangskaarten* (vier gereserveerde plaatsen op de tribune) 
• Vier pauzeconsumpties 
 
 

Hoofdsponsorpakket:  
• Kosten: € 400,00 
• Prominent logo en naamsvermelding in programmagids 
• Prominent logo met naamsvermelding op banner in concertzaal 
• Logo met naamsvermelding op de website met link naar site 
• Logo op beamerpresentatie voor de show en tijdens de pauze 
• Zes gratis toegangskaarten* (zes gereserveerde plaatsen op de tribune) 
• Zes pauzeconsumpties 
 

 
* Extra toegangskaarten kunnen uiteraard bijbesteld worden tegen het normale tarief 
van € 20,00 p.p. 


