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Culemborg Blues kent inmiddels een lange traditie. In 2019 heeft de 26e editie plaatsgevonden. De
laatste twee jaar kon het festival door COVID-19 helaas niet doorgaan. Maar de verwachting is dat
er in 2022 omstreeks 15.000 bezoekers weer langs de verschillende podia en de vele gezellige
horecagelegenheden zullen lopen om te genieten van de bands en de fijne sfeer.
In 2019 is Culemborg Blues beloond met een Award voor Best European Bluesfestival!
Dit geeft eens en te meer aan dat ons festival zeker niet alleen binnen Nederland
bekendheid geniet!
Op basis van dit aantal bezoekers is Culemborg Blues een van de grootste gratis openlucht
bluesfestivals van Nederland. Inmiddels is het bluesfestival dan ook niet meer weg te denken uit het
culturele leven van Culemborg en het Rivierengebied.
Culemborg Blues wil in eerste instantie een bluesfestival zijn, maar de muziek loopt uiteen van
traditionele blues tot (blues)rock. Er zijn legendes te zien en ook aanstormde talenten. Ze komen
uit alle mogelijke werelddelen, maar ook de regionale bands worden niet vergeten.
Het hoofdpodium staat aan de voet van het historische stadhuis op de markt, en het 2e grote podium
op de Varkensmarkt. Daarnaast zijn er nog kleinere podia in de Tollenstaat en de Everwijnstraat en
vinden er optredens plaats bij een aantal horecagelegenheden binnen. Een sfeervolle markt, volop
eten en drinken bij het hoofdpodium en het podium op de Varkensmarkt zorgen ervoor dat het
publiek het aan niks ontbreekt. Kortom het aanbod is zeer divers en daarom loont het voor velen
een bezoek te brengen aan een van de podia in de fraaie binnenstad van Culemborg.

Flavium

Mojo Hand

Naast de professionele muzikanten willen we jonge muzikanten een speelkans geven. Door middel
van het in 2004 geïntroduceerde programmaonderdeel “Kids in the Blues” geven we kinderen de
mogelijkheid voor een groot publiek op te treden. Hiervoor werken we samen met het KEC
(KunstEducatie Culemborg) dat hiervoor een Bandbootcamp organiseert.
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Wat kunt u als sponsor voor Culemborg Blues betekenen?
Naast de steun van de gemeente Culemborg heeft de stichting een bestand van trouwe bedrijven die
het festival financieel ondersteunen. Om haar ambities in de komende jaren waar te maken zijn
nieuwe sponsors en extra financiële steun hard nodig.
Er zijn verschillende sponsorpakketten en advertentiemogelijkheden waarmee u zich als sponsor
tijdens ons festival kunt presenteren. U onderstreept zo het belang van culturele activiteiten in de
gemeente Culemborg en u geeft hiermee blijk van waardering voor de inzet van onze vrijwilligers.
Als sponsor draagt u bij aan de financiële basis om ons festival te laten groeien naar een breed
gedragen festival met regionale en zelfs landelijke bekendheid.
De verschillende
sponsormogelijkheden vindt u in ons overzicht van Sponsorpakketten, diverse specials en
advertentiemogelijkheden in dit document.
Uiteraard is het ook mogelijk om in overleg met ons een maatwerk sponsorpakket samen te stellen.
Naast financiële prestaties in de vorm van een vrij budget of garant staan voor eventuele verliezen,
is het ook mogelijk in natura te sponsoren met zaken zoals goederen, diensten, accommodaties,
kleding, drukwerk of ander materiaal.

Wat heeft Culemborg Blues u als sponsor te bieden?
Door ons evenement te sponsoren kunt u uw bedrijf op een positieve wijze aan een breed publiek
presenteren.
Het feit dat Culemborg Blues leeft bij jong en oud, een landelijke vooraanstaande reputatie geniet
en in diverse media in de belangstelling staat, is het een versterking voor het imago en
naamsbekendheid van uw bedrijf. Door Culemborg Blues te sponsoren wint u bovendien de sympathie
van de bezoekers, vrijwilligers, medesponsors, vrienden en uw toekomstige klanten.

Een gezellige volle markt ’s middags en ‘s avonds

Media
Culemborg Blues heeft de afgelopen jaren een warme band met de regionale en nationale media
opgebouwd. Mede dankzij deze media-aandacht is Culemborg Blues gegroeid naar een festival van
(inter)nationale allure. Door al deze media-aandacht bent u als sponsor ervan verzekerd dat uw
bedrijf onder de aandacht van vele duizenden mensen komt.
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Sponsormogelijkheden
Er zijn diverse manieren om Culemborg blues te sponsoren. Hieronder een overzicht.
•
•
•
•
•
•

Hoofdsponsor
Sponsor
Subsponsor
Sponsorship ‘op maat’
Bandsponsor
Aanschaf extra toegangskaarten voor het VIP-deck

Deze vormen van sponsorship worden hieronder verder beschreven.

Black Cat Biscuit (B)

Skinny Tom

Sean Webster (UK)
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•

Hoofdsponsor:

Bedrag vanaf € 1.500,-

Tegenprestatie:
• Bedrijfslogo als hoofdsponsor op A0, A2 en A4 raamaffiches (750 stuks)
• Een spandoek (banner*) van 240 cm bij 80 cm op het hoofdpodium op de
Markt (aan de bovenkant van het podium)
• Bedrijfslogo, een stukje tekst en een link op de home-pagina van de
Culemborg Blues internetsite (met 10.000 bezoekers)
• Bedrijfslogo op de Hoofdsponsor-pagina in het programmaboekje
• Bedrijfslogo wordt getoond in de bedankadvertentie in de media na het
evenement
• U ontvangt 5 VIP-kaarten voor het VIP-deck
*Deze banner laat de Stichting Culemborg Blues speciaal voor u maken en de kosten hiervoor bedragen
€100,=. Indien u een sponsorovereenkomst voor 3 jaar afsluit zijn de kosten voor rekening van de Stichting
Culemborg Blues. De banner is direct uw eigendom en kan tussentijds door u gebruikt worden voor andere
reclamedoeleinden.

Gary Moore Tribute Band
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Sponsor:

Bedrag vanaf € 900,-

Tegenprestatie:
• Een spandoek (banner*) van 240 cm bij 80 cm links of rechts naast het
hoofdpodium, of op een andere prominente plaats op het festivalterrein
• Bedrijfslogo op de home-pagina van de Culemborg Blues internetsite (met 10.000
bezoekers)
• Bedrijfslogo op de Sponsorpagina in het programmaboekje
• Bedrijfslogo wordt getoond in de bedankadvertentie in de media na het
evenement
• U ontvangt 4 VIP-kaarten voor het VIP-deck
*Deze banner laat de Stichting Culemborg Blues speciaal voor u maken en de kosten hiervoor bedragen

€100,=. Indien u een sponsorovereenkomst voor 3 jaar afsluit zijn de kosten voor rekening van de Stichting
Culemborg Blues. De banner is direct uw eigendom en kan tussentijds door u gebruikt worden voor andere
reclamedoeleinden.

Kirk Fletcher (USA)
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Subsponsor:

Bedrag vanaf € 600,-

Tegenprestatie:
• Een spandoek (banner*) van 240 cm bij 80 cm indien mogelijk links of rechts
naast het hoofdpodium of anders op een andere prominente plaats op het
festivalterrein
• Naamsvermelding op de home-pagina van de Culemborg Blues internetsite
(met 10.000 bezoekers)
• Bedrijfsnaamsvermelding op de Sponsorverzamelpagina in het
programmaboekje.
• Bedrijfsnaam wordt genoemd in de bedankadvertentie in de media na het
evenement.
• U ontvangt 3 VIP-kaarten voor het VIP-deck
*Deze banner laat de Stichting Culemborg Blues speciaal voor u maken en de kosten hiervoor

bedragen €100,=. Indien u een sponsorovereenkomst voor 3 jaar afsluit zijn de kosten voor rekening
van de Stichting Culemborg Blues. De banner is direct uw eigendom en kan tussentijds door u gebruikt
worden voor andere reclamedoeleinden.

Kat Riggins (USA)

The Cards

Copperhead County
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Sponsorpakket op maat

Bedrag in overleg

Tegenprestatie:
• Dit is samen met de Stichting Culemborg Blues flexibel in te vullen. Er is heel veel
mogelijk bij Culemborg Blues. Hierbij kan bijvoorbeeld ook gedacht worden aan
het leveren van diensten of goederen.
• Maak hiervoor een afspraak met de contactpersoon sponsorzaken van Culemborg
Blues: Dan Verweij (06-37309228);
E-mail: Sponsoring@culemborgblues.nl

Bandsponsor:

Bedrag vanaf € 750,-

Sponsoring van een band op het hoofdpodium op de Markt
of op het podium aan de Varkensmarkt
Tegenprestatie:
De tegenprestatie wordt in gezamenlijk overleg met de sponsor bepaald.

Extra toegangskaarten voor het VIP-deck
Het is mogelijk voor sponsors extra VIP-kaarten te kopen voor de gehele festivaldag
U wordt hiermee in de gelegenheid gesteld meer personeel of relaties mee te nemen
naar het VIP-deck aan de Markt. Vanaf hier heeft men een superplek om naar de
bands op het hoofdpodium te kijken. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het
sponsorcontract. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Contracten en algemene betalingsvoorwaarden:
De gemaakte afspraken inzake de sponsoringen worden vastgelegd in een contract.
Voor elke sponsor- of donateur-transactie wordt een factuur aangemaakt.
Stichting Culemborg Blues is niet BTW-plichtig.

Hoe wordt u sponsor van Culemborg Blues?
Reageren kan door het reactieformulier (te downloaden op www.culemborgblues.nl) in te
vullen en deze naar ons te mailen: secretariaat@culemborgblues.nl of door onze reactie
formulier op te sturen naar:
Stichting Culemborg Blues Postbus 471, 4100 AL Culemborg.
Reageren is ook mogelijk via:
Contactpersoon Sponsorzaken van Culemborg Blues:
Dan Verweij (06-37309228)
mailto: Sponsoring@culemborgblues.nl
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Advertentiemogelijkheden:
Er zijn diverse manieren om via Culemborg blues te adverteren. Hieronder de
mogelijkheden.
•
•
•

Advertentie in het programmaboekje van Culemborg Blues
Veldreclame
Advertentie op de Culemborg Blues Website

Deze vormen van adverteren worden hieronder verder beschreven.

•

Advertentie in het programmaboekje van Culemborg Blues
(oplage: 1250 stuks):
¼ pagina (z/w)
½ pagina (z/w)
1 pagina (z/w)
1 pagina binnenzijde omslag (kleur)
1 pagina achterkant omslag (kleur)

€ 65,€ 95,€ 130,€ 150,€ 175,-

Het programmaboekje wordt voor het evenement verspreid op o.a. openbare
locaties in het Rivierengebied, zoals campings, sportaccommodaties,
wachtruimten bij (para)medici, etc.
•

Veldreclame:
1. Een spandoek (banner*) van 240 cm bij 80 cm met uw bedrijfslogo of -naam
indien mogelijk naast het hoofdpodium op de Markt, anders op een andere
prominente plaats op het festivalterrein € 350,-. U ontvangt 2 VIP-kaarten voor
het VIP-deck.
2. Een spandoek (banner*) van 240 cm bij 80 cm met uw bedrijfslogo of -naam aan
een van de zijden van het VIP-deck op de Markt: € 350,- (marktzijde) en €
250,- (winkelzijde). U ontvangt 2 VIP-kaarten voor het VIP-deck.
3. Een spandoek (banner*) met uw bedrijfslogo of -naam ergens op het
festivalterrein aan de Varkensmarkt € 250,-. Dit kan een eigen banner of vlag
zijn. U ontvangt 2 VIP-kaarten voor VIP-deck.
4. Uw bedrijfslogo of -naam op de PR-kar langs de N320 (met meer dan 12.000
passanten per dag) € 2.500,- voor een periode van 2 maanden: eind juni t/m
4e zaterdag van augustus(!).
*Deze banner laat de stichting Culemborg Blues speciaal voor u maken en de kosten hiervoor bedragen

€100,=. Indien u een sponsorovereenkomst voor 3 jaar afsluit zijn de kosten voor rekening van de
Stichting Culemborg Blues. De banner is direct uw eigendom en kan tussentijds door u gebruikt worden
voor andere reclamedoeleinde

• Culemborg Blues Website:
Bedrijfslogo of -naamsvermelding en een link op de home-pagina van de Culemborg
Blues internetsite (10.000 bezoekers!). € 125,-
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Algemene betalingsvoorwaarden:
De gemaakte afspraken inzake adverteren en reclame worden vastgelegd in een contract.
Voor elke transactie wordt een factuur aangemaakt en verstuurd.
Stichting Culemborg Blues is niet BTW-plichtig.

Mogelijke sponsoruitingen rondom het hoofdpodium op de Markt
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