
Beste relatie,  
Het is inmiddels een lokale traditie: De Grote Kerstshow in de Stadsschouwburg Velsen! Ons theatrale 
kerstspektakel trok de afgelopen vier jaar al meer dan 8000 bezoekers! Dit jaar is een jubileum jaar. Daarom 
pakken we het extra spectaculair aan: Samen met een spetterende BigBand, een groot koor en bekende 
solisten vieren we kerst met vier keer een zaal vol Velsens publiek. Uiteraard zijn ook een humoristische 
terugblik op 2019 en een grote buiging naar onze regionale vrijwilligers weer onderdeel van de shows. 
Ook is ons doel van het maken van een professionele show voor álle Velsenaren onveranderd. Nog steeds 
mogen honderden vrijwilligers als dank voor hun inzet gratis naar de show en kost een kaartje voor 
iedereen maar €12,50! 
Doordat 140 mensen voor en achter de schermen vrijwillig meewerken, en we ondersteuning krijgen van de 
Gemeente Velsen lukt het ons om de toegangsprijs laag te houden. 
Maar.. We hebben uw hulp ook zeker nodig om De Grote Kerstshow mogelijk te maken. 
Wij zoeken sponsoren voor in ons programmaboek. Een prachtig A5 boekje met een oplage van ca. 
3000 stuks. Hieronder een overzicht van de mogelijkheden:  

Kerstshow vriend 

Voor €50,- (excl.btw) wordt uw bedrijfsnaam genoemd in ons programmaboekje en krijgt u een vermelding 
op de websites: www.koelproductions.nl en www.grotekerstshow.nl 

Creative 
Productions

• A Driehuizerkerkweg 34a 1985 EL Driehuis 
• T 0255 755243 
• E info@koelproductions.nl 
• W koelproductions.nl 
• BTW 857369052B01 
• KVK 68270461 
• BANK NL75 RABO 0317 235 265
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Factuur-Jas 

mijn +Iris de Bie 

1/4 pagina advertentie 

Voor €100,- (excl.btw) krijgt u een kwart pagina (van A5) 
advertentieruimte in ons programmaboekje, wordt u 
vermeld op onze social media (Facebook & Instagram) en 
krijgt u een vermelding op de websites: 
www.koelproductions.nl en www.grotekerstshow.nl 

Hiernaast een voorbeeld van een 1/4 pagina advertentie van ‘De 
kleine Verhuizer’

 1/2 pagina advertentie  

Voor €175,- (excl.btw) krijgt u een halve pagina (van A5) 
advertentieruimte in ons programmaboekje, wordt u 
vermeld op onze social media (Facebook & Instagram) 
en krijgt u een vermelding op de websites: 
www.koelproductions.nl en www.grotekerstshow.nl 

Hiernaast een voorbeeld van een ½ pagina advertentie van ‘Study 
Consultancy’ 

http://www.grotekerstshow.nl
http://www.grotekerstshow.nl


Een volle pagina advertentie 

Voor €250,- (excl.btw) krijgt u een hele pagina (van A5) advertentieruimte in ons programmaboekje, wordt u 
vermeld op onze social media (Facebook & Instagram) en krijgt u een vermelding op de websites: 
www.koelproductions.nl en www.grotekerstshow.nl 
Hieronder een voorbeeld van een hele pagina advertentie van ‘Ed Geels’ 

Meld u aan als sponsor door een mail te sturen naar:  

info@cultuurverbindtijmond.nl 

Met daarin: Bedrijfsnaam, contactpersoon, sponsorkeuze, factuuradres en uw advertentie of logo als bijlage.  

We hopen op uw steun! Alvast veel dank voor uw reactie. 
Namens de Stichting Cultuur Verbindt IJmond, alle vrijwilligers en medewerkers van De Grote Kerstshow 2019 en  

KOEL Creative Productions: 
Bas Piek, Gidi Schmidt, Koen van der Wel, Eline Schmidt en Nathalie Piek 




